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5پاتوق مواد مخدر در بیرجند جمع آوری شد3چند ایستگاه تا  شنیدن صدای سوت قطار در استان 2شمش منیزیم درخواست تنفس داد

* مهدی آبادی

فردای سونامی 
جمعیت  در بیرجند

چندی قبل مدیر آموزش و پرورش 
برابری   5 افزایش  از  بیرجند 
جمعیت  این )شهرستان( در سال 
های  اخیر و کمبود 400 کالس 
نتیجه  در  و  مدرسه  و 75  درس 
بیرجند  آموزشی  فضای  کمبود 
 خبر داد. افزایش 5 برابری جمعیت

به  توجه  با  یا شهرستان؟(  )شهر 
حداقل  موجود،  آماری  های  داده 
برای مدیران استانی و شهرستانی 
تلقی  باید  آور  هراس  موضوعی 
شود. اگرچه  ... مشروح در صفحه 2

نشاط، امید، شادابی، وظیفه سازمانی
راهکار استاندار برای مواجهه با پمپاژ دلسردی در جامعه

معتمدیان : سند راهبردی جوانان در استان از مرحله مکاتبه خارج و هرچه سریعتر تدوین شود / مساجد ضمن تبیین بیانیه گام دوم ، برنامه های عملیاتی برای منویات رهبری داشته باشند 
 خوش خبر ، معاون سیاسی اجتماعی  استاندار : اتاق فکر در حوزه جوانان خراسان جنوبی تشکیل و خروجی آن طرح های علمی و کاربردی باشد / صفحه ۵

رئیس بازرسی نیروی زمینی ارتش : امنیت کشور در بهترین شرایط است

 

صفحه   6

صفحه   6

 

 

رفتار آمریکایی ها،  عزت
 سپاه را بیشتر کرد

رهبرمعظم  انقالب :

صفحه  6

سرنخ هایی  از  عامل حمله
 به نفتکش در اختیار داریم 

رئیس جمهور :

دشمن نمی خواهد سر به تن 
اصولگرا و اصالح طلب باشد

حسین کنعانی مقدم :

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیرکل محترم استاندارد  خراسان جنوبی

سرکار خانم مهندس صادقی
مدیر نظارت  بر اجرای استاندارد

 و امور آزمایشگاه های خراسان جنوبی 
 هفته استاندارد را حضور شما و همکاران محترم تان تبریک 
عرض نموده،توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

فرآورده های لبنی سایی  - کشت و صنعت بیدمشک

طرح فروش پکیج های ایران رادیاتور 
شـروع جشنـواره  زمستـانه

 آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند خیابان انقالب، نبش انقالب1                                                                    
09155618398  -05632237077

نقـدواقسـاط

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیرکل محترم استاندارد  خراسان جنوبی

هفته استاندارد را حضور جناب عالی، معاونین، کارشناسان و کارکنان محترم آن اداره 
تبریک و تهنیت عرض نموده،توفیق روز افزون خانواده استاندارد را در راه تعالی 

اهداف سازمان ملی استاندارد آرزومندیم.

شرکت مهندسی دنیای سبز خراسان جنوبی - تولید کننده انواع مربا

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری عزیز و خواهری دلسوز 

مرحومه حاجیه نرگس جابری مفرد
 جلسه یادبودی امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۲ از ساعت 1۵/۳۰ الی 1۶/۳۰ در محل هیئت 

محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی
 در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: ضیائی مقدم، جابری مفرد، ورزگانی، ضیائی، پارسی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس مروی مقدم
مدیر کل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی

فرا رسیدن هفته استاندارد را حضور جناب عالی و همکاران محترم
 و تمامی تالشگران عرصه ایمنی بهداشت سالمت جامعه تبریک عرض می نماییم.

شرکت فروزان بیرجند - دان و علوفه خوشینه

آگهـی استخـدام
یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر مالی خود به دو نفر حسابدار آقا با شرایط ذیل نیاز دارد :

1 - دارای حداقل مدرک کارشناسی حسابداری
2 - سه سال سابقه کار مرتبط

 3 - مسلط به قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری ، مالیاتی و تامین اجتماعی
4 - مسلط به نرم افزارهای حسابداری

از افراد واجد شرایط تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 1۳۹۸/۰۷/۲۷ رزومه کاری و علمی 
خود را به شماره تلگرام ۰۹۳۳۰۹۲۳۹۶۸ ارسال نمایند.

اجرای نمای آلومینیوم  فـروش ورق   09151۶55537 - بلوچی

اطالعیــه
پیرو اطالعیه های قبلی مبنی بر گزارش اقدامات برخی افراد سودجو جهت تفکیک و 
فروش اراضی واقع در حریم شهر بیرجند به صورت قطعات کوچک و مسکونی و دادن وعده 
 الحاق این اراضی به محدوده شهر بیرجند ، به اطالع عموم شهروندان محترم می رساند :

هرگونه خرید و فروش و نقل و انتقال اینگونه از اراضی برای این منظور ممنوع بوده و با 
توجه به صراحت مفاد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای 
امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی )مصوب 
1381/05/06( و عدم امکان الحاق این اراضی به محدوده شهر، ضمن پیگرد قانونی 

متخلفان، عواقب و تبعات ناشی از آن بر عهده متعاملین و متخلفین خواهد بود.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی  اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

صفحه 5

عکس : مقامی
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 نخستین فیلم تلویزیونی تولیدی شبکه خاوران کلید خورد

صداوسیما- نخستین فیلم تلویزیونی تولیدی صدا و سیمای خراسان جنوبی در فردوس کلید خورد. فیلم ۹۰ دقیقه ای یاور اولین فیلم تلویزیونی صدا و سیمای خراسان جنوبی 
است که همه مراحل پیش تولید و تولید آن در استان انجام می شود.این فیلم تلویزیونی را عمار خطی کارگردانی می کند و 15  بازیگر  هم در آن ایفای نقش می کنند.تله فیلم 
یاور حکایت جوانی است که برای رفع مشکالتش دست به کار شده است.تولید این فیلم 15 تا ۲۰ روز طول می کشد که بخش زیادی از آن در شهرستان فردوس ضبط می شود.

فردای سونامی 
جمعیت  در بیرجند
*مهدی آبادی

چندی قبل مدیر آموزش و پرورش بیرجند از 
افزایش 5 برابری جمعیت  این )شهرستان( در 
سال های  اخیر و کمبود 4۰۰ کالس درس و 
75 مدرسه و در نتیجه کمبود فضای آموزشی 
جمعیت برابری   5 افزایش  داد.  خبر   بیرجند 

)شهر یا شهرستان؟( با توجه به داده های آماری 
موجود، حداقل برای مدیران استانی و شهرستانی 
موضوعی هراس آور باید تلقی شود. اگرچه مدیر 
نظر  برای  مبنایی  بیرجند  پرورش  و  آموزش 
 خویش اعالم نکرده است اما به نظر می رسد

این آمار مربوط به حاشیه بیرجند باشد که با این 
حساب بخش زیادی از جمعیت چند صد هزار 
نفری مرکز استان در حاشیه شهر سکونت دارند 
که بیانگر افزایش بی قاعده  جمعیت بیرجند 
می باشد. هنوز جوهر این خبر خشک نشد که 
از تعدیل نیرو در آموزش و پرورش سخن به 
میان آمد. طبق بخشنامه جدید وزارت آموزش 
و پرورش به ازای ۲۰1 دانش آموز یک معاون 
در  این  گیرد.  می  تعلق  مدارس  به  آموزشی 
حالی است که خبرها از بازنشستگی 1۲۰۰ نفر 
و جذب فقط ۲۰۰ معلم در استان حکایت دارد 
که بخش بزرگی از آن در مرکز استان اتفاق 
معلول  بیرجند  جمعیت  افزایش  افتاد.  خواهد 
مهاجرت بسیاری از روستاییان استان بوده که 
از خشکسالی، فقر و کمبود شدید امکانات در 
مناطق زندگی خود فرار کرده و با آرزوی زندگی 
بهتر برای خود و فرزندان شان به شهرهای 
بزرگ استان از جمله بیرجند آمده اند. مهاجران 
فقیر به دلیل نداشتن درآمد کافی برای تامین 
یا  اقامت در حاشیه شهرها  به  معاش مجبور 
روستاهای نزدیک به شهرها بودند و از طریق 
مشاغل کاذب به سختی بخشی از هزینه های 
زندگی خود را تامین کنند. اگر افزایش 5 برابری 
جمعیت آن گونه که مدیر آموزش و پرورش 
سخن گفته است، درست باشد مرکز استان با 
خطر بالقوه ای مواجه خواهد شد. اکنون کمبود 
فضای آموزشی، کالس درس و مدرسه خود 
این معضالت  آینده  سالیان  در  داده  نشان  را 
به دیگر سازمان های شهری سرایت خواهد 
کرد و سیستم شهری را با چالش مواجه می 
کند. دو سال پیش معاون اول رئیس جمهور 
از مشکالت جوانان دهه 6۰ سخن گفت که 
با  قسمت  آن  شدند،  وارد  که  جایی  در  آنها 
مشکل مواجه شد اما اکنون صحبت از جوانان 
دهه شصتی نیست بلکه فرزندان دهه 8۰ به 
اولین  پرورش  و  آموزش  و  وارد شدند  جامعه 
مکان برای اعالم حضور آنها در جامعه است 
که در همان آغاز با مشکالت مواجه شده اند 
و این ضعف در فراهم ساختن زیرساخت ها و 
بی تفاوتی مسئوالن مربوطه را نشان می دهد. 
امکانات کافی  از  اگر  آنها بزرگ می شوند و 
خدمات  مسکن،  سرگرمی،  اشتغال،  برای  
برخوردار  و...  عمومی  نقل  و  حمل  شهری، 
نباشند، مستعد روی آوردن به برخی ناهنجاری 
های اجتماعی می شوند که در نهایت به ضرر 
جمعیت  از  زیادی  بخش  بود.  خواهد  شهر 
بیرجند در حاشیه شهر و در روستاهایی نظیر 
چهکند، امیرآباد، حسین آباد، شکراب و ... ساکن 
هستند که از حداقل امکانات شهری برخوردار 
هستند. مدیران شهری باید این نکته را لحاظ 
کنند که فریاد آنها دیر یا زود  شنیده خواهد 
شد و از کمبود امکانات همچون حمل و نقل 
... در  عمومی، خدمات شهری، آب و برق و 
مقایسه با مرکز شهر گالیه خواهند کرد. آنچه 
روشن است این چالش در آموزش و پرورش 
نخواهند ماند و با ادامه داستان خشکسالی و 
مهاجرت، این افزایش جمعیت فشار خود را بر 
سایر نهادهای شهری افزایش خواهد داد و همه 
ارگان های شهری همچون شهرداری، راه و 
شهرسازی، برق و آب و...  با آن مواجه خواهند 
باید این خطر را جدی بگیرند و برای  شد و 
سال های پیش رو برنامه های مدون و اجرایی 
لحاظ کنند. استانداری خراسان جنوبی به ویژه 
اداره کل امور اجتماعی و شهری این سازمان 
نیز قبل از آنکه این افزایش جمعیت، تبدیل 
زخمی  و  عمرانی  اجتماعی،  های  بحران  به 
بر کارکردهای شهروندی مرکز استان شود ، 
باید همراه با ادارات گوناگون حرکت کرده و با 
نگاه ضربتی برای حل این مشکالت اقدام کند. 
این موج به آموزش و پرورش رسیده  اکنون 
مدارس  از  معضل  این  دیگر  سال  چند  تا  و 
ابتدایی  به  دبیرستان  ها خواهد رسید،  پس 
مدیران آموزش و پرورش استان به فکر بهبود 
وضع باشند تا ان شاءا... مهر سال آینده نیز از 
کاهش معلم و کالس درس سخن نگویند و از 
عملکردشان برای بهبود شرایط سخن بگویند. 

شمش منیزیم درخواست تنفس داد

نیم
 تس

س :
عک

گروه خبر- رئیس کل دادگستری گفت: سال 
جاری در کشور و استان هیچ واحد تولیدی با 
حکم قضایی توقیف و پلمپ نشده است. رفع 
مشکل واحدهای تولیدی چند وقتی است که در 
دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و مقرر شده 
دستورات قضایی به شکلی صادر شود که به 
اصل تولید و اشتغال کشور صدمه وارد نشود.  
13 مهر امسال بود که رئیس کل دادگستری 
فردوس  منیزیم  شمش  کارخانه  از  بازدید  با 
دستور توقف موقتی تمام احکام قضایی برای 
این کارخانه را داد. وی همچنین قول بررسی 
و رفع مشکالت این کارخانه را در ستاد پیگیری 
اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی داد که 
دیروز  جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی و حمایت 
از سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی استان با 
حضور رئیس کل دادگستری ، رئیس دادگستری 
و دادستان شهرستان فردوس، معاون هماهنگی 
حوزه  کل  مدیران  استانداری،  اقتصادی  امور 
اقتصاد و صنعت استان، برخی از مدیران  امور 
بانک ها و شرکت های آب و برق و گاز برگزار 
شد. در این جلسه 5. ۲ ساعته عالوه بر مصوبات 
و رسیدگی به مشکالت، واحد صنعتی شمش 
منیزیم نیز حاشیه های جالب توجهی داشت.

حجت االسالم ابراهیم حمیدی  در این جلسه 
اظهارکرد: هدف از تشکیل این ستاد ایجاد 
هماهنگی بین دستگاه های متولی و استفاده 
از ظرفیت های قوه قضاییه برای رونق تولید 
و رفع موانع در این زمینه است. رئیس کل 
واحدهای  از  یکی  داد:  ادامه  دادگستری 
منیزیم  شمش  شرکت  مشکل دار  تولیدی 
فردوس است که هم مطالبات کارگری و هم 
بدهکاری هایی به شرکت های خدمات رسان 
و بانک ها دارد.وی با اشاره به اینکه طبق نظر 
کارشناسان کارخانه شمش منیزیمی غیر از 
کارخانه موجود در فردوس  وجود ندارد، بیان 
کرد: در این راستا همه باید با همفکری در 
این جلسه برای بازگشت رونق تولید به این 

واحد تولیدی تالش کنیم.

تولید  مجدد  شمش منیزیم
 تا 2۰ روز دیگر آغاز می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم 
گفت: با مساعدت هایی که دستگاه های اجرایی 
مربوطه و بانک ها با شرکت شمش فلز رویال 
فردوس داشتند قرار است این واحد طی ۲۰ روز 
آینده به تولید برگردد.  مشیرالحق عابدی اظهار 
کرد: مشکالت واحدهای صنعتی در کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می شود. وی 
افزود: برطرف کردن مشکالت واحدهای صنعتی 
به این معنی نیست که مالیات، تامین اجتماعی و 
بانک ها مطالبات آنها پرداخت شود بلکه باید با 
یک برنامه ریزی شرایطی فراهم کرد که هر واحد 
تولیدی بتواند مطالبات خود را پرداخت کند.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار تصریح کرد: 
عمده مشکالتی که این شرکت با آن مواجه بود 
موضوع سیستم بانکی و دستگاه های خدمات 
رسان از جمله گاز و برق بود که طبق توافق قرار 
شد تا پایان سال مشکالت شرکت برطرف شود.

آغاز تولید  شرکت شمش منیزیم 
فردوس از هفته آینده

مدیرعامل شرکت شمش فلز رویال فردوس نیز 
در این جلسه گفت: با مساعدت هایی که در این 
جلسه شد از هفته آینده تولید در شرکت شمش 
منیزیم مجدداً آغاز می شود. کافی افزود: طی دو 
سال گذشته تاکنون کمک های خوبی توسط 
استانداری و سایر دستگاه های خدمت رسان 
انجام گرفته اما با توجه به اقتضائات سیاست های 
اقتصادی و جنگ اقتصادی فشار خردکننده ای 
به این واحد تولیدی وارد کرده است. وی ادامه 
داد: تولید کارخانه شمش منیزیم از ابتدای سال 
جاری آغاز شده و در این مدت بیش از ۲۰۰ 
تن محصول تولید و به فروش رسیده و ظرفیت 
تولید روزانه کارخانه نیز ۲۰ تن است که این 
ظرفیت باید به 4۰ تن  برسد. مدیرعامل شرکت 
شمش فلز رویال فردوس  از مشکالت اساسی 
اظهار  و  دانست  بانکی  معوقات  را  تولید  در 

کرد: در سال ۹1 دچار تنش اقتصادی بسیار 
شدید در زمینه افزایش قیمت ها و افزایش ارز 
شدیم و در سال 88 نیز طرح آمایش صنعت 
و معدن توسط وزیر صمت آن زمان اجرا شد 
و واحدهای تولیدی که در این طرح پذیرفته 
می شوند، می توانند از 8۰ درصد تخفیف در 
بهای زمین و تامین زیرساخت ها استفاده کنند 
اما چون جزو صنوف آالینده بودیم در شهرک 
صنعتی فردوس جانمایی نشدیم.کافی تصریح 
کرد: برای تامین زیرساخت های کارخانه هیچ 
اقدامی نشد و باالجبار مبلغ 3.5 میلیارد تومان 
از بانک های  گوناگون تسهیالت گرفتیم که 
زیرساخت ها تامین شود و این زیرساخت ها نیز 
اختصاصی است و بدون اینکه یک ریالی به ما 
کمک شود و تا این لحظه نتوانستیم این مبلغ 
چه از محل کمک های فنی و اعتباری و چه از 
محل همیاری برای تامین زیرساخت ها وصول 
کنیم.وی افزود: مراحل تکمیل و تقسیط پرونده 
و مصوبه ستاد تسهیل انجام شده اما سازمان 
تامین اجتماعی سهام سرمایه این کارخانه را 
توقیف کرده یعنی مجامع ۹7 و ۹8 مانده است 
و ستاد تسهیل شهرستان نیز مصوب کرده 
اقدامی  تاکنون  ولی  شود  توقیف  رفع  برای 

صورت نگرفته است.

وجود مشکالت بیمه ای 
در شرکت شمش منیزیم

تامین  اداره کل  نماینده  اکبری  نیز  ادامه  در 
شرکت  بحران  کرد:  بیان  استان  اجتماعی 
شمش منیزیم از سال ۹3 آغاز شده و با توجه به 
درخواست کارفرما و موافقت اداره کل حق بیمه 
با نرخ 7، 1۰ و 1۲ درصد در ماه های  گوناگون 
وصول شده و در تیر ۹4 نیز به صورت متناوب 
۲5 کارگر اخراج و به بیمه کارگری معرفی 
شد ه اند. وی تصریح کرد: در سال ۹5 شرکت 
بخشودگی  قانون  درخواست  منیزیم  شمش 
جرائم کرد و درخواست پرداخت مبالغ در 1۲ 
افزایش  نیز درخواست  قسط داشته و دوباره 

1۲ قسط به 36 قسط کرده که در اداره کل 
هم موافقت شد اما شرکت هیچگونه پرداختی 
نداشته و در سال ۹6 درخواست بخشودگی 
جرائم و تقسیط بلندمدت 6۰ قسط کرده و با آن 
موافقت شده اما شرکت هیچ همکاری در این 
زمینه نداشته است. وی گفت: در برخی ماه ها 
لیست بیمه داده و برخی ماه ها داده نمی شود و 
در مجموع همه بدهی این شرکت به تامین 
اجتماعی 88۰ میلیون تومان بوده که با قانون 
می رسد.  تومان  میلیون  به 5۲۰  بخشودگی 
منیزیم  شمش  شرکت  مدیرعامل  ادامه  در 
سنوات  در  بخشودگی  درخواست  فردوس 
و گفت: هیچگونه  نکرد  قبول  را  و ۹4   ۹3
نبوده و فقط در سال  درخواست بخشودگی 
۹6 در یک مرحله این درخواست انجام شده 
است. نماینده تامین اجتماعی استان در پاسخ 
به مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه سرمایه این 
شرکت را آزاد کنید، افزود: باید کارفرما تعهدی 
به ما دهد و صورت جلسه انجام شود تا برای 
رفع توقیف مکاتبه انجام دهیم. در این جلسه قرار 
شد مدیرعامل شرکت شمش فلز رویال فردوس 
مابقی بدهی های خود را به اداره مالیات پرداخت 
قانون بخشودگی  از ۹۰ درصد  بتواند  تا  کند 
استفاده کند و در این زمینه نیز تعهداتی داده شد.

از دولت سوال کنید چرا
 سهم تولید را نداده است!

رحمان محمودی معاون بهره برداری شرکت 
گاز نیز در این جلسه گفت: پرونده 33۰ میلیون 
تومانی در دادگستری فردوس به سه برابر رسیده 
و قابلیت صلح و سازش وجود ندارد؛ مدیرعامل 
شرکت شمش فلز رویال می خواهد برای 45۰ 
میلیون تومان بدهی 33 دوره قبلی خود کاری 
نکند! از سال ۹۲ تاکنون چه کاری کردید که 
سال  در  مگر  دهید،  انجام  می خواهید  امروز 
۹8 قرار است معجزه ای شود.کافی در ادامه با 
اشاره به اینکه احساس می شود ترور شخصیتی 
در خصوص بنده شده است، گفت: از سال ۹۲ 
گازبها  دوره های  نداشتیم؟  تاکنون  پرداختی 
برای واحدهای صنعتی 15 روزه است در ثانی 
ابتدای سال 5۰ میلیون تومان پرداخت کردیم و 
قرار شد با راه اندازی خط تولید برخی اجراییات 
متوقف شود. وی خطاب به نماینده شرکت 
اردیبهشت  افزود: کارگروه تسهیل در 3  گاز 
۹8 مصوبه داده که هیچ اقدامی نشود در ثانی 
شما که می گویید تعهد مالی دارید مگر وزارت 
نفت و دولت قرار نبود ۲۰ درصد سهم تولید را 
بدهد پس چی شد؟نماینده شرکت گاز استان نیز 
وقتی با سوال مدیرعامل شرکت شمش منیزیم 

روبرو شد گفت: بروید از دولت بپرسید که سهم 
تولید را چرا نداده است!

خروج شرکت شمش منیزیم
 از حمایت دستگاه قضایی

 در صورت عدم عمل به تعهدات
رئیس کل دادگستری استان نیز با ورود به این 
موضوع بیان کرد: اینجا تعهداتی که داده می شود 
اگر  و  هستیم  خودمان  آن  اجرایی  ضمانت 
شرکت شمش فلز رویال به تعهدات عمل نکرد 
این مجموعه تولیدی را از حمایت خود خارج 
می کنیم تا طلبکاران هر کاری می خواهند با این 
شرکت بکنند و مانند گوشت قربانی می شود هر 
کسی بخواهد یک تکه آن را ببرد! مدیرعامل 
شرکت فلز رویال فردوس گفت: تولید تازه راه 
افتاده و نمی توانیم این مبالغ را پرداخت کنیم و 
باید تنفس داده شود که تولید به ظرفیت برسد.
در نهایت واحد شمش منیزیم که تاکنون 487 
میلیون تومان به شرکت گاز بدهی داشته و تا این 
لحظه نیز از این مقدار 73 میلیون تومان پرداخت 
کرده تصمیم گرفته شد شرکت گاز تعهد 7 ماهه 
این واحد را به 1۲ ماه افزایش دهد و هر ماه 
پنج درصد از معوقات را بدون تنفس از این واحد 

تولیدی دریافت کند.
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آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت 
موجب  به  بیرجند  شهرستان   ۲ بخش  از 
حدود  تحدید  امالک  ثبت  قانون   ۱۴ ماده 

از  فرعی  پالک ۲۴۲۲  مسکونی  منزل  یکباب  ششدانگ 
۱۵۵۴- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در خیابان صمدی 
شنبه  روز  در  بیژائم  سلیمانی  جواد  آقای  تقاضای  مورد 
و  شروع  محل  در  صبح   ۱۰ ساعت   ۱۳۹۸/۸/۱۸ مورخ 
قانون ثبت  لذا به موجب ماده ۱۴  به عمل خواهد آمد. 
مجاورین  و  ارتفاقی  حقوق  و  امالک  صاحبان  به  امالک 
 شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد

که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند 
چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها 
در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور 
ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 
پذیرفته خواهد  تاریخ تحدید حدود  از  روز  تا سی  فقط 
یک  ثبت ظرف  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  و  شد 
ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 

تسلیم نمایند. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۲              
علی فضلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تغییرات شرکت روان پخش کندوان خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۴۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰6۲۵۱۱7۱ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای حامد کریم پور فرد به شماره ملی ۰۹۴۵۱۳۹7۴۸ به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کریم پور فرد به شماره ملی ۰۹۴۳۵۱۵۸۰7 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر 
یاوری به شماره ملی ۰6۵۱۲۰6۰۰6 و آقای محمد کریم پور فرد به شماره ملی ۰۹۲۳۲۴۹7۲۹ و آقای غالمحسین کریم پور فرد به شماره 
ملی ۰6۵۱66۵۴۵۰ و خانم معصومه کریمیان عظیمی صراف به شماره ملی ۰۹۳۲۹۵۱۲6۰ و خانم سیده شیما شفائی چهچهه به شماره 
ملی ۰۹۴6۳۵۹۴۲۳ و آقای حسن مقیمی به شماره ملی ۵6۳۹۳۱۱77۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ۲ - آقای 
سید سعید فرساد به شماره ملی ۰6۵۱7۱6۰۹۸ به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۳ - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته ، برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضای نایب رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در 

غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )6۲4۹۳۳(

تاسیس شرکت نانو زیست فناور مهرگان اندیشه شرق )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹7/۱۲/۱۸ به شماره ثبت ۵۹۳۱ به شناسه ملی 
 ۱۴۰۰۸۲۰77۲6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : 
امور تاسیساتی و امور بهره برداری از تاسیسات، پرورش و تکثیر حشرات و بندپایان و دیگر حیوانات و فرآوری محصوالت مشتق از آنها، 
ساخت تجهیزات زیست فناوری، تولید نانو مواد آزمایشگاهی، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، انعقاد 
قرارداد در رابطه با فعالیت شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات نهادها، سازمان ها و شرکت های دولتی و 
خصوصی و همچنین عقد قرارداد با آنها با موضوع فعالیت شرکت )پس از اخذ مجوزهای الزم(. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
 از مراجع ذیربط . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، 
شهر بیرجند، شهرک فرهیختگان ، خیابان زیتون ، کوچه نرگس۸ ]زیتون7[ ، پالک ۰ ، ۱7۱- ، طبقه همکف کدپستی ۹7۱7۴۹۳۹۸۴ 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴۱۲۲-۱۲۲۸ مورخ ۱۳۹7/۱۱/۱6 نزد بانک ملت شعبه محالتی با کد 
۵۴۱۲۲ پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای علی صفامنش به شماره ملی ۰6۴۰۳۵۳۰۹6 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال، آقای محمد هادی استیال به شماره ملی ۰6۵۱7۱۳۱۱۰ به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت ۲ سال، آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی ۰۹۳۳۴۵۳7۸7 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال . دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: آقای 
صادق مهدی زاده به شماره ملی ۰6۴۰۰۸۴۹۰7 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم بهناز صفامنش به شماره ملی 
۰6۴۰۱۳۵۵۹۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی . روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )6۲4۹۳4(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی نسیم وحدت درمیان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۵6۳۹۲ به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰6/۲7 و مجوز شماره ۱۹۹۴/۲۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰7/۰7 مدیریت حج و زیارت استان 
خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای صفی اله رحیمی به شماره ۵۲۳۹۵۰6۹6۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای 
غالمرضا رحیمی به شماره ملی ۵۲۳۹7۲۵6۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالخالق رحیمی به شماره 
ملی ۵۲۳۹۹6۵۲۲6 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از 
قبیل چک و سفته و قرادادها با امضای مشترک آقایان غالمرضا رحیمی )مدیرعامل( و صفی اله رحیمی )رئیس هیئت مدیره( همراه با 

مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )6۲50۲0(

ملی  به شناسه  ثبت ۱۳۵۴  به شماره  تاریخ ۱۳۹۸/۰6/۲6  در  زرین کیمیا )سهامی خاص(  معادن فالت  توسعه  تاسیس شرکت 
 ۱۴۰۰۸6۲۲۹۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :

۱- تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه های دراز مدت و میان مدت در زمینه پتانسیل یابی ، پی جویی ، اکتشاف ، استخراج و بهره برداری 
معادن فلزی و غیر فلزی )به جز معادن نفت و گاز و پتروشیمی( ، انواع پیمان ، پیمان تولید ، پیمان مدیریت و تولید فلزات آهنی و غیر 
آهنی تا حد فلز و آلیاژها و ترکیبات شیمیایی ، مواد کمکی ، ماشین آالت ، قطعات یدکی مصرفی و غیر مصرفی مربوطه . - تهیه طرح 
های مهندسی در مورد اکتشاف ، تجهیز ، آماده سازی ، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی روباز و زیر زمینی )به جز 
معادن نفت و گاز و پتروشیمی( ، حفر انواع تونل های معدنی و غیر معدنی ، تحکیم ، نگهداری و الینینگ انواع تونل و چاه های شیب 
دار و شافت در مقاطع متفاوت ، طراحی و اجرای عملیات تهویه در معادن زیر زمینی و انواع تونل های معدنی و غیر معدنی ، طراحی و 
اجرای عملیات ترانسپورت در معادن زیر زمینی و انواع تونل های معدنی و غیر معدنی ، تولید ترکیب شیمیایی مربوط به کانه آرایی و 
فرآوری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی و تولید مواد اولیه مربوطه، ماشین آالت و قطعات یدکی و مصرفی مورد نیاز مشاغل مهندسی پایه 
، مهندسی تفضیلی شامل سرویس ساختمان و ابنیه مربوطه ، طراحی ماشین آالت ، انجام امور مالی و خدمات مهندسی مربوط به اجرای 
طرح ها . - انجام بررسی فنی و اقتصادی انواع طرح در زمینه اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی )به جز معادن 
نفت و گاز و پتروشیمی( و معادن سنگ ساختمانی حفر تونل های معدنی و غیر معدنی )به جز نفت و گاز و پتروشیمی( ، کانه آرایی و 
فرآوری )متالوژیکی و شیمیایی( مواد معدنی فلزی و غیر فلزی )بجز نفت و گاز و پتروشیمی( تا مرحله استحصال محصول نهایی ، تولید 
فلز ، انواع آلیاژ و ترکیبات شیمیایی آنها و همچنین تولید مواد اولیه ، مواد کمکی ، ماشین آالت و قطعات یدکی و مصرفی مورد نیاز برای 
تولید آنها . - ایجاد آزمایشگاه ها و تاسیسات پایلوت مختلف ، آزمایشگاه های شیمیایی و ژئو شیمی ، معدنی ، صنعتی ، کانی شناسی ، 
خاک شناسی و طراحی و تولید دستگاه های فرآوری و کانه آرایی پایلوت و نصب و آموزش دستگاه های مربوطه . - انجام هر گونه فعالیت 
های مهندسی مشاور در زمینه امور ابنیه و ساختمان و تاسیسات ، تکنولوژی ، آزمایشگاهی ، صنعتی ، انواع تونل های معدنی و غیر 
معدنی ، معادن روباز و زیر زمینی )به جز نفت و گاز پتروشیمی(، تهویه و ترانسپورت معادن زیر زمینی و تونل ، نصب و آموزش دستگاه 
ها و تجهیزات و تاسیسات مربوطه و نظارت در زمینه های مذکور. -انجام بررسی های سیستماتیک در واحد های مربوطه و موجود ، 
شامل بررسی آزمایشگاه های بزرگ ، صنعتی و غیر صنعتی . - بررسی تکنولوژی های موجود در جهان ، بومی سازی و هماهنگ کردن 
آن با شرایط کشور در سطح آزمایشگاهی و همکاری آزمایشگاهی ، علمی و عملی واحد های موجود در زمینه مشکالت آنها . - انجام 
بررسی های فنی و اقتصادی مربوط به معادن فلزی ، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی و فلزات آهنی و غیر آهنی )به 
جز معادن نفت و گاز و پتروشیمی( و ترکیبات شیمیایی و آلیاژ های آنها در سطح کشور و جهان . - انجام بررسی های فنی و مهندسی 
 صنایع در زمینه اکتشاف ، استخراج و بهره بردرای )بجز معادن نفت و گاز و پتروشیمی( ، کانه آرایی و فرآوری واحد های موجود و جدید . 
- مشارکت و همکاری در طرح های معدنی و صنعتی و عمرانی در شرکت ها ، موسسات و پروژه ها و اجرای کلی مراحل احداث و بهره 
برداری در زمینه اکتشاف ، استخراج )به جز نفت و گاز و پتروشیمی( ، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی و فلزات آهنی تا 
حد تهیه و تولید آلیاژها و ترکیبات شیمیایی آنها . - استفاده از خدمات موسسات مطالعاتی ، دانشگاهی و مشاوره ای داخل و خارج کشور 
و انعقاد قراردادهای مربوطه در چهارچوب موضوع شرکت . - خرید و واردات مواد ، ابزار ، ادوات و وسایل ، تجهیزات و ماشین آالت مورد 
نیاز و متناسب موضوع شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش مرکزی ، شهر طبس، شهرک شهید صدوقی ، خیابان شهید صدوقی ، 
کوچه شهید صدوقی ۵ شرقی ، پالک ۰ ، طبقه همکف ، واحد غربی کدپستی ۹7۹۱7۴6۱۳7 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰7 نزد بانک ملت شعبه طبس با کد ۵۳7۵۱ پرداخت گردیده است 
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضای هیئت مدیره: آقای علی آریا منش به شماره ملی ۰۸۳۹۰۸۸۰۹۴ به سمت مدیرعامل به 
مدت ۲ سال، سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴6۰۰۵۵۴۰۹ و به نمایندگی پرویز خدایی انارکی به شماره 
ملی ۱۲۴۹۸۸۸۴76 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۴6۰۱۲۲۰7۱ 
و به نمایندگی ایرج تاج الدین به شماره ملی ۰۴۹۲۴۸۸6۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، توسعه معادن سرب و روی 
مهدی آباد به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۱7۹۴ و به نمایندگی هومن تفضلی مطیع به شماره ملی ۰۰۴۱۲6۵۱7۳ به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمی با امضای مدیر عامل )علی آریا منش( و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت 
 مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل ) علی آریا منش ( یا رئیس هیئت مدیره
)ایرج تاج الدین( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه . بازرسان: آقای مجید نصر احمدور به 
شماره ملی ۰۰7۴۲۴۴۵۴۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم لیال فتحی به شماره ملی ۰۳۲۱۵۹۹۴۱۱ به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی . روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طبس )6۲۸450(

آگهی تغییرات شرکت ستاره کیان ایرانیان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۵۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱7۱۲۵ به استناد صورتجلسه 
 مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آدرس شرکت از آدرس قبلی به آدرس: استان خراسان جنوبی ، 
شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله بهشتی ، خیابان شهید بهشتی ، بن بست شهید بهشتی 6 ، پالک ۱۲ ، ساختمان 

اردیبهشت ، طبقه دوم ، واحد۲۰۱ با کدپستی ۹7۱۳۹۱۳۴۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )6۲50۲4(
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دوشنبه *22مهر 1398 * شماره 4470

تولید 550 هزار قطعه ماهی زینتی در خراسان جنوبی

صداوسیما- 550 هزار قطعه ماهی زینتی در آکواریوم های خراسان جنوبی تولید شد. مدیر امور شیالت و آبزیان جهادکشاورزی استان گفت: این مقدار ماهی نیمه نخست امسال 
در مراکز پرورش ماهی زینتی در شهرستان های بیرجند، بشرویه، طبس، فردوس و قاین پرورش یافت. سعیدی افزود: ماهی های زینتی تولیدی خراسان جنوبی در داخل استان به 

فروش می رسد. گوپی، مولی، پالتی، دم شمشیری، فرشته ماهی، اسکار، گورامی، ماکروی سفید، زرد و آبی از انواع ماهی های زینتی تولید شده در استان است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جمهور  رئیس  اول  معاون  سفر  خوب  خبرهای 
برای  دادگستری  کل  مدیر  دستور  همینطور  و 
از توقیف یک کارخانه را که خواندم  جلوگیری 
برای اولین بار از عملکرد مدیران استانی خودمان 
و  کوش  سخت  استاندار  های  برنامه  جمله  از 
عنوان  به  خود  به  دادگستری  فهیم  مدیرکل 
شهروند خراسان جنوبی امیدوار شدم باور کنید 
سیاست های مدیران قبلی به حدی منفعالنه و 
بعضا نادرست بود که انسان امیدش را از دست 
را منتشر  این خبرهای خوب  آوا که  از   می داد 

می کند هم بی نهایت ممنونم
۹۱5 ... ۲۸0 
 چقدر جالب است که در ستون دیدگاه ها می شود

برای  کرد  نظر  تبادل  روز  مسائل  خصوص  در 
 صحبتی که هم استانی عزیز گفته بودند نماینده ها

 نباید در آستانه انتخابات فعالیت تبلیغاتی کنند و 
با بقیه کاندیداها شرایط مساوی داشته باشند من 
می خواهم راحت تر بگویم فردی که در 5 ماه 
مانده به انتخابات به روستاها می رود در حالی که 
می داند در این فرصت حتی اگر بخواهد هم نمی 
تواند پیگیری مفیدی برای موضوعات داشته باشد 
نه فقط از نظر قانونی باید زیر سوال باشد چه بسا 
 من و شمای شهروند هم که به ایشان می خواهیم 
که  نیست  بعید  هیچ  بدانیم  باید  بدهیم  رای 
مرزهای اخالق را رد کرده و شاید از ظرفیت های 
 موجود استفاده سوء نموده است با اینکه می داند

 این فرصت ، بیشتر ماهیت تبلیغاتی دارد اما به این 
موضوع ورود می کند با این حال نکته مهم این 
است که مسئوالن برگزاری انتخابات و شورای 
انتخابات و  به عنوان حافظان سالمت  نگهبان 
مجریان آن باید این موارد را ریز رصد کرده و در 
موضوعاتی که محرز می شود خارج از اختیارات و 
مسائل نمایندگی است به این کاندیداها تذکر الزم 

را بدهند که فضای برابر وجود داشته باشد
ارسالی به تلگرام آوا

مطلب کشت گلخانه ای نسخه کشاورزی استان 
را خواندم و اینکه یکی از مسئوالن گفته بود هیچ 
مشکلی در اعطای مجوز و سایر اتفاقات آن نیست 
اما به عنوان یک نفر که کفش آهنین به پا کردم 
و برای مجوز یک کار صنعتی پیگیر بودم به این 
سیاستگذار و  مسئولی  شما  گویم  می   مسئول 

که اینقدر از سر دلخوشی حرف می زنی بفرما در 
 زیر مجموعه خودت ببین اصال حرفت را می خوانند
 و عمل می کنند جواب نه است شما به یک کارشناس

ساده اداره شهرستانی مراجعه می کنی و درخواستی 
گذارد می  پایت  جلوی  هایی  سنگ  دهی   می 

که کامال تو را متوجه کند انگار می خواهد با دادن 
یک مجوز یا پاسخ استعالم جان بکند اونوقت 
شما از تسهیل امور حرف می زنید کار سختی 
اندازند  نیست افرادی که در کار مردم گره می 

و  تاثیر گذار  اما حسابی  نیستند  زیاد هم  خیلی 
در جاهای حساس هستند بهترین راه این است 
که اگر آقایان می خواهند مشکلی حل شود به 
فالن کارشناس منابع طبیعی یا محیط زیست 
بگوئید  بانکی  مجموعه  فالن  یا  بهداشت  یا 
آقای محترم شما برو رئیس باش و رئیس بیاید 
کارشناس باشد چون کارشناسان محترم متاسفانه 
فکر  آدم  اصال  جایی  در  که  را  رئیس  تنها  نه 
می کند خدا را هم قبول ندارند اولین گام برای 
تسهیل فرآیند مشارکت مردم در توسعه کشاورزی 
و صنعت استان تجدید نظر در انتخاب کارشناسان 

مربوطه در حوزه های مرتبط است 
ارسالی به تلگرام آوا

مطلبی در روزنامه خواندم که برداشت کلی من از 
 آن این بود که یکی از آقایان گفته بود بودجه هایی

که استاندار برای استان گرفته است را به دالیلی 
 نمی تواند خرج کند و استان ظرفیت خرج کردن

استاندار هم سریعتر  آقای  ندارد خدا کند  را  آن 
توان نمی  که  شود  متوجه  و  بیاید  خود   به 

های  بودجه  جدید  فرمت  در  مدیران  بعضی  با 
بودجه های  دیروز  تا  که  آقایی  کرد  کار  کالن 
 جاری خودش را برگشت می داده چطور می تواند

یکباره با این حجم از بودجه تزریق شده کار کند 
و اگر کار هم کند چقدر می تواند بهینه و هدفمند 
استفاده کند اینطوری هر چه بودجه بیاید متاسفانه 
یادمان  هنوز  رفت  خواهد  راهه  بی  به  و  حیف 
نرفته که در سفر دوم آقای احمدی نژاد به استان 
مبلغی را برای شهرداری بیرجند مصوب کردند 
بس که آقایان بی برنامه بودند محل خرج این 
بودجه کالن را پل هوایی معرفی کردند و چندین 
پل هوایی ساختند بالاستفاده و بعد از مدتی آنها 
را جمع کردند لطفا مراقب باشیم ابتدا زیرساخت 
الزم برای هدفمند کردن این بودجه ها هم فراهم 
کنیم که بیشترین اثربخشی را داشته باشد و این 
یعنی همان طرح و برنامه البته که جای خوشحالی 
دارد که استاندار در اولین گام اولین مشاورش را در 
حوزه همین طرح و برنامه و همایش انتخاب کرد 
که انشاا... باعث شود خراسان جنوبی به جایگاهی 

که حقش است برسد. 
ارسالی به تلگرام آوا

سالم خدمت شهردار محترم از شما به عنوان 
یک شهروند تقاضا می کنم هر پروژه ای که 
شروع می کنید به اتمام برسانید از جمله پروژه 
کانال سجاد جنب کالنتری که حدودا سه ماه 
پیش شروع کردید و تکمیل نشده رها شده 
بودن  پر  به رسیدن زمستان و  با توجه  است 
کانال که جلوی آب سیل بسته است و همین 
اقدام الزم را  طور نرده های دو طرف کانال 

مبذول فرمائید .
ارسالی به تلگرام آوا

لطفا  آوا  با ذوق  سرکار خانم کاری گزارشگر 
سری به روستای رحیم آباد بزنید ویک گزارش 
تهیه کنید خودتان متوجه می شوید اونجا چه 

خبره متشکرم از گزارشهای خوبتون.
۹۱5...57۲

سالم شهرداری کوچه های خیابان 7 تیر 7 را 
که چند ماهه برای لوله کشی حفاری شده رو 
آسفالت نمی کنه با اینکه هزینه رو اول گرفتن.  
۹۱5...۹۲۸

سالم به همه کارکنان محترم آوا، باید از چه 
آقای  که  هایی  وعده  مورد  در  بپرسم  کسی 
نوبخت به 4 میلیون فرهنگی برای اجرای رتبه 
بندی دادند، مهر هم تمام شد خبری نیست 
بود  حرف  دیگه  های  وعده  مثل  اینم  نکنه 

وعملی در کار نیست.
۹۱5...57۲

با سالم با تشکر ویژه از اداره راه و شهرسازی 
ماشین  واحد  زحمتکش  نیروهای  و  بیرجند 
آالت  به خاطر تیغ زدن جاده بوشاد. خدا به 
شما عمر با عزت عطا کند. با یک بار پیام دادن 
و بدون هیچ منتی این کار رو انجام دادن. آقای 
استاندارخواهشا از این مدیران در سطح استان 

استفاده کنید.  ممنون
۹03...۱۱۲
سالم با تشکر از شهردار بیرجند جناب مهندس 
جاوید فکرکنم امسال جناب شهردار از اجرای 
طرح ها در شهر خسته شده اند و تغییری در 

شهر نمی بینیم. جناب شهردار یا علی
۹۱5...۹۲۸

با سالم و خسته نباشید اقای شهردارمی خواستم 
از تون خواهش کنم فکری برای میادین داخل 
بردارید،   مهر  خیابان  شهر،  مهر  های  میالن 

تبدیل به آشغال دونی شده.
۹۱5...۲57
سنگ  طرح  شروع  از  یکسال  حدود  سالم، 
می  بیرجند  اکبریه  گردشگری  منطقه  فرش 
گذرد متاسفانه فقط دو کوچه، آن هم با نواقصی 
اجرا شده وحدود دوماه شده کار تعطیل شده 
است علیرغم همکاری شهرداری ولی ساکنان 
اکبریه جور بی برنامگی و قوانین دست و پاگیر 
میراث فرهنگی را می کشند. آیا بین مشکالت 
عدیده ای که ساکنان اکبریه با میراث فرهنگی 
دارند آیا داشتن کوچه های غیرخاکی حق آنان 
شده  اجرا  که  فرشی  سنگ  ازطرفی  نیست! 
چرا نقشه جامعی ندارند تا کل کوچه با اجرای 
فضای سبز پیش بینی شده یا با در نظرگرفتن 
اجرا شود؟  عقب نشینی کوچه درتمام کوچه 
کارشده  کوچه  وسط  فقط  فرش  سنگ  چرا 
واطراف وپیاده روها رها شده است! ان شاا... در 
خصوص تعطیلی، اجرای الک پشتی، نواقص 
فنی و احقاق حق ساکنان مظلوم اکبریه که 
پس گذشت 40 سال از انقالب آنهم برای یک 
اقدام پس از سالیان سال شروع ولی رهاشده ، 

فکر جامع واساسی برداشته شود.
۹۱5...۱۹۸

آوا،  روزنامه  اندرکاران  با سالم حضور دست 
 چرا صدای ما به گوش مسئوالن شهرداری 
با  برخورد  جهت  اقدامی  و  رسد  نمی 
دستفروشان میوه بازار سرپوش جمهوری۱0 
انجام نمی دهند. متاسفانه مشاهده می کنیم 
همکاری  با  الحال  معلوم  خانواده  “یک” 
این  منطقه  شهرداری  ماموران  از  تعدادی 
میوه  و  اند،  کرده  قرق  را  بازار  از  قسمت 
به  را  دیگر  نامرغوب  عمدتا  ومحصوالت 
بدترین وضع عرضه می کنند. شهرداری که 
رو خیابان  پیاده  زیباسازی  و  بهسازی  جهت 
جمهوری اینقدر زحمت می کشند. لطفا نسبت 
نمایند.  اقدام  دستفروشان  این  با  برخورد  به 
معاونانشان،  از  یکی  یا  شهردار  جناب  لطفا 
سری به جمهوری ۱۲ بزنند و رسیدگی نمایند. 
متاسفانه ماموران برخورد باسد معبر شهرداری 
فقط نظاره گر این دستفروشان میوه هستند. 
لطفا یک دفعه این پیام را چاپ کنید شاید یک 
نفر ازمسئوالن اقدامی نماید واقعا ما کسبه از 

دیدن این وضع شرمنده مشتریان هستیم. 
۹۱5...3۲۹  

جوابیه اداره آموزش و پرورش بیرجند

با عنایت به موضوع مندرج در روزنامه آوای خراسان 
جنوبی  احتراما به استحضار می رساند:  دبستان  
 “ندای علی” چهکند پایه سوم دارای دو شعبه 
می باشد که هر دو شعبه آموزگار دارد، البته تراکم 
دانش آموز در این کالس ها باال می باشد که 
برنامه ریزی شده در صورت تأمین نیروی انسانی 
در آینده نزدیک یک شعبه افزایش یابد تا تراکم 

دانش آموز هم نرمال گردد.

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

چند ایستگاه تا  شنیدن صدای سوت قطار در استان 

بهروزی فر- باالخره از راه رسید، همان 
سفیر امیدی که خبر از یک تدبیر ارزنده 
داشت، خبر از آغاز عملیات اجرایی راه آهنی 
که سال هاست وعده شده، میانی ترین روز 
 مهرماه بود که با نوای “علی برکت ا...” 
اتفاق میمون و مبارکی رخ داد و پیمانکار 
پروژه راه آهن بیرجند که از چند روز قبل 
در مرکز استان مستقر شده بود، عملیات 
اجرایی این بزرگترین طرح عمرانی شرق 

کشور را وارد فاز اجرا کرد.
وعده اجرای پروژه راه آهن بیرجند، عمری 
دراز دارد اما از آن روز که صادق معتمدیان، 
استاندار خراسان جنوبی از آخرین وعده ها 
گفت و به مردم قول داد تا حصول نتیجه 
نهایی دست از پیگیری تحقق این آرمان 
برنمی دارد تا پانزدهم مهرماه که جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور در مراسم همایش 
ملی روز روستا و عشایر و در جمع بندی 
نتیجه سفر هیئت همراهش به استان که 
جنوبی  خراسان  از  باید  آهن  راه  گفت؛” 
بگذرد”، گویی چشم انتظارتر شده بود. عده 
ای به انتظار تحقق وعده استانداری که ثابت 
کرده بود، حرف و عملش یکی است و اگر 
را تمام می کند و گروهی  قول داده کار 
مترصد به چالش افتادن این مسیری که 
به سختی هموار شده بود، تا کوس ناامیدی 
سردهند و تکرار وعده های معطل مانده 
قبل ترها را به رخ بکشند و همه چیز را به 

کم کاری دولت ربط دهند.
اما این بار گویی، همه چیز فرق می کرد.
حاال بعد از گذشت چهل و پنج  روز از  وعده 
معتمدیان در نخستین همایش“خراسان جنوبی 
در مسیر توسعه”و تمام شدن مهلت سه ماهه 
وزیر راه و شهرسازی بعد از سفر به استان، در 
میانی ترین روز مهرماه، پروژه راه آهن استان، 
جانی دوباره گرفت و به اجرا نزدیکتر شد.
 ۱5 در  آهن  راه  پروژه  اجرایی  عملیات 
از  گذر  با  تا  شد  آغاز  بیرجند  کیلومتری 
محورهای تعیین شده، رونق را به روستاهای 
محروم بخش مرکزی بیرجند و همچنین 
بخش های سده، مرکزی و نیمبلوک در 
باشد  شایسته  راهکاری  و  بازگرداند  قاین 
برای بازگشت جمعیت به روستاهایی که 
سالهاست اثر سیلی قهر طبیعت را بر چهره 
دارند.در معرفی این پروژه آمده؛ در راستای 
توسعه شبکه ریلی کشورو به منظور بهره 
مندی مناطق محروم از مزایای راه آهن، 
به شبکه  بیرجند  اتصال شهرستان  طرح 
دستور  در  کشور  آهن  راه  خط  سراسری 
گرفت.  قرار  شهرسازی  و  راه  وزارت  کار 
راه آهن بیرجند بخشی از طرح عظیم راه 
آهن زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد)به طول 
ایجاد  هدف  با  که  است  کیلومتر(   ۹0۱
 کریدور استراتژیک ریلی شرق کشور احداث 
و  مهم  بندر  ریلی  کریدور  این  شود.  می 
حیاتی چابهار)تنها بندر اقیانوسی کشور( را 
از طریق مرز میرجاوه به کشور پاکستان، 
از طریق مرز میلک، شمتیغ و دوغارون به 
کشور افغانستان و از مرز سرخس به کشور 
ترکمنستان و در ادامه به آسیای میانه و قفقاز 

متصل می کند که رونق اقتصادی و جذب 
سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی منطقه را 

در پی خواهد داشت.

*پیشینه  طرح
 نهم آبان ۱3۸0 )۱۸ سال پیش( اعضای 
و  استان های خراسان  نمایندگان  مجمع 
سیستان و بلوچستان تقاضای خود مبنی بر 
ارائه طرح اتصال چابهار به مشهد از طریق 
ارائه  به رئیس جمهور وقت  را  خط ریلی 
کردند، این طرح که توجیه اقتصادی داشت 
و می توانست راه های ارتباطی پرخطر دو 
استان شرقی را نزدیکتر و ایمن تر کند، برای 
بررسی به وزارت راه و ترابری و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع شد اما 

باری به هر جهت بی نتیجه ماند!
خراسان  تشکیل  و  خراسان  تفکیک  با 
فهرست  از  تنها  نه  موضوع  این  جنوبی، 
مطالبات حذف نشد که خیلی محکمتر از 
قبل از طریق مجمع نمایندگان استان های 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان 
و بلوچستان دنبال شد تا آن جا که در مهر 
۱3۸5 ، مدیرکل وقت راه و ترابری استان، 
خبر پایان مطالعات مقدماتی ساخت پروژه 

راه آهن خراسان جنوبی را رسانه ای کرد.

* از وعده تا عمل
از خبر خوش آقای مدیرکل تا تصویب نهایی 
این طرح و تأیید محل عبور راه آهن “چابهار 
- مشهد” از مسیر “بیرجند- قائن- گناباد و 
کالشور” توسط شورای عالی سیاست گذاری 
نقل  و  حمل  بناهای  زیر  برنامه  ریزی  و 
کشور 4۹ ماه گذشت تا اینکه باالخره در 
راه  کلنگ  وقت  جمهور  ۱3۸۹رئیس  آذر 
آهن خراسان جنوبی را به زمین زد تا عملیات 
طور  به  مشهد”  “چابهار-  راه آهن  اجرایی 
رسمی آغاز شود و این خط ریلی که از چابهار 
شروع می شد بعد از گذر از سرباز، خاش، 
ایرانشهر، زاهدان، نهبندان،  بیرجند و قاین به 
ایستگاه یونسی گناباد برسد و به این ترتیب 
شرق کشور را درنوردد.پروژه راه آهنی که وارد 
فاز عملیاتی شده بود، در عین ناباوری مدیران 
بودجه  در  استان،  سه  وقت  نمایندگان  و 
سال ۱3۹۲ هیچ اعتباری نگرفت تا باز هم 
مسکوت بماند، پیگیری های متعدد مدیران 
و نمایندگان وقت هم به جایی نرسید و دولت 
دهم به دلیل خالی شدن خزانه! برای پروژه 
راه آهن استان هیچ برنامه ای نداشت. این 
البته در کالن کشور بود، در داخل استان هم 
زمزمه های مخالفت با مسیر تعیین شده برای 
راه آهن باال گرفته بود، تا آن جا که این روزها 
،که برخی مطلعین! خاطرات پر فراز و نشیب 
آن ایام را مرور می کنند، این مخالفت ها و 
سنگ اندازی ها و یک سونگری ها را عامل 
اصلی در بی نتیجه ماندن برنامه ها می دانند.

*وعده رئیس جمهور
 در سفر به استان

قصه  یازدهم،  دولت  آمدن  کار  روی  با 
مردمی  مطالبه  ترین  اصلی  این  پیگیری 

از طریق مدیران ادامه یافت تا این که در 
نخستین سفر هیئت دولت به استان)دی ماه 
۹3(، حجت االسالم روحانی در جمع مردم 
بیرجند قول داد که تا پایان حضورش در 
رأس دولت، پروژه اتصال خراسان جنوبی به 
راه آهن سراسری را به نتیجه برساند.نتیجه 
دادن وعده آقای روحانی و لحاظ ۱0 میلیارد 
تومان اعتبار برای مطالعه و طراحی راه آهن 
خراسان جنوبی و البته تأمین اعتبارات مورد 
با حاشیه هایی  اما  فاینانس  از محل  نیاز 
همراه شد که ناهمخوانی رقم تعیین شده با 
حجم پروژه،اصلی ترین گالیه ها و مخالفتها 
بود، بنابراین موضوع تأمین اعتبارات مورد 
کافی  درصورت  فاینانس  محل  از  نیاز 
نبودن منابع داخلی، طی صورتجلسه  ای به 
امضای وزیر راه و شهرسازی، رئیس مجلس 
شورای اسالمی، ابوترابی نائب رئیس اول 
مجلس شورای اسالمی، 4 نماینده استان 
رسید.با  وقت  استاندار  و  جنوبی  خراسان 
این همه وعده اتصال استان به راه آهن 
سراسری، از دستور کار دولت دور نماند و 
مطالبات  درصدر  همیشه  درخواست  این 
مردم و به ویژه خبرنگاران بود،  نیمه آذر 
ماه ۱3۹6 بود که زمین قطعه اول پروژه 
راه آهن خراسان جنوبی به پیمانکار پروژه 
تحویل داده شد و در دی ماه همان سال، 
با حضور مسئوالن کشوری و استانی کلنگ 
شروع این پروژه حیاتی در تقاطع یونسی 
کالشور گناباد به زمین زده شد. با به زمین 
خوردن کلنگ قطعه اول، آرزوی بهره مندی 
خراسان جنوبی از خطوط ریلی پس از ۱0 
سال به تحقق نزدیک تر شد و  آنطور که 
پیمانکار قطعه اول راه آهن استان گفته بود؛ 
قطعه اول این پروژه زیرساختی به طول 47 
کیلومتر از ایستگاه یونسی به سمت بیدخت 
گناباد در حوزه خراسان رضوی است که در 
مدت 3 سال زیرسازی شده تا پس از آن 

عملیات ریل گذاری آغاز شود.

*وزیر کلنگ را به زمین نزد
آغاز  در  تسریع  برای  هم  وقت  استاندار 
عملیات اجرایی این پروژه، از محل اعتبارات 
شاخصهای توسعه استان ۲0 میلیارد تومان 
اعتبار اختصاص داد که مورد اعتراض خیلی 
ها قرار گرفت. با این همه در شهریور ماه 
۱3۹7 استاندار سابق- مروج الشریعه- از 
کلنگ زنی پروژه راه آهن خراسان جنوبی با 

حضور وزیر راه و شهرسازی خبرداد.
سفر وزیر اما به سال ۹۸ رسید و اسالمی، 
اواخر اردیبهشت به خراسان جنوبی آمد تا 
۲0 پروژه عمرانی را افتتاح و کلنگ زنی کند. 
مهم ترین این پروژه ها افتتاح رسمی ۱34 
کیلومتر باند دوم در استان، افتتاح 7۹۸ واحد 
مسکن مهر تعاونی ارتش، اختتامیه  30 هزار 
آغاز عملیات  افتتاح و  واحد مسکن مهر، 
حتی  و  پرحادثه  نقطه  سه  سازی  ایمن 
آغاز عملیات اجرایی محور آنتنی راه آهن 
فردوس به طول 73 کیلومتر ... بود اما در 
فهرست برنامه های آقای وزیر، کلنگ زنی 

پروژه راه آهن جایی نداشت.

اعتراض رسانه ها به این اتفاق، و داغ شدن 
بازار شایعات مبنی بر اختالف نظر نمایندگان 
مجلس در روند اجرای پروژه راه آهن، کار 
نماینده  فالحتی  که  رساند  جا  این  به  را 
مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی، شایعات را رد کرده گفت؛ وزیر راه 
به کلنگ زنی  زیادی  تمایل  و شهرسازی 
راه آهن خراسان جنوبی داشت اما چون هنوز 
برنده مناقصه راه آهن مشخص نبود، انجام 
نشد.رسانه ها هم که چند روز قبل از سفر 
وزیر، خبری را به نقل از استاندار منتشر کرده 
بودند که گفته بود؛ راه آهن در سفر وزیر راه 
و شهرسازی کلنگ زنی می شود، بیش از 
۹0 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع دولتی 
پیش بینی  و  تعیین شده  پروژه  این  برای 
بهره برداری  به  سال   4 از  کمتر  می شود 
یونسی  ایستگاه  به  بیرجند  اتصال  برسد. 
یکی از اهداف دنبال شده در بحث راه آهن 
است و این موضوع در قالب پروژه بزرگتر به 
شکل مدل جدید اجرایی خواهد شد. اعتبار 
مورد نیاز برای اجرای تمام پروژه چهار هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده و امید می رود 
بعد از چهار سال با کمک منابع مالی دولت 
و تالش شرکت های کنسرسیومی سوت 
موضوع  شود.حاال  شنیده  استان  در  قطار 
طفره رفتن وزیر از کلنگ زنی پروژه، می 
را یکبار دیگر در  استان  راه آهن  تا  رفت 
ایستگاه وعده ها متوقف کند که با پیگیری   
و رایزنی های معتمدیان  با هیئت دولت 
وزیر  اسالمی  بودجه  و  برنامه  سازمان  و 
راه و شهرسازی همان جا 30 اردیبهشت 
۱3۹۸ برای اطمینان خاطر رسانه ها که به 
نمایندگی از مردم مطالبه گری می کردند، 
گفت: “کلنگ راه آهن خراسان جنوبی تا سه 

ماه دیگر به زمین خواهد نشست”.

*به همت استاندار، 
وعده وزیر بر زمین نماند

وعده وزیر، بر زمین نماند و از همان روز به 
طور ویژه توسط مدیران ارشد استان دنبال 
شد. اواخر تیرماه و در خبری به نقل از معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری، عنوان 
شد؛ نخستین آگهی مناقصه اتصال بیرجند 
به خط آهن سراسری تحقق رؤیای دیرینه 
ساکنان حاشیه کویر را به مرحله اجرا رساند.

این  بود؛  گفته  خبر  آن  در  میرجعفریان 
راه آهن  پروژه  ورود  به منزله  مناقصه 
استان به فاز اجراست  که 6 کیلومتر آغاز 
ایستگاه  به  سمت  بیرجند  از  ریل گذاری 
یونسی گناباد است. مسافتی که به مناقصه 
گذاشته شده در فرصتی مشخص پس از 
توسط  پیمانکار  انتخاب  و  اسناد  تحویل 
زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت 

حمل ونقل کشور ریل گذاری می شود.
بنا به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری؛ بر اساس آگهی مربوط به این 
قطعه  زیرسازی  عملیات  مناقصه  پروژه، 
راه آهن زاهدان-زابل- بیرجند- مشهد ۲7 
و ۲۸ تیر امسال در رسانه  های کثیراالنتشار 
چاپ و در این مناقصه که توسط شرکت 

نقل  زیربناهای حمل  و  توسعه  و  ساخت 
کشور برگزار شد از تمام شرکت های واجد 
شرایط خواستند تا اسناد مناقصه را از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا تاریخ 
دوم مرداد ۹۸ دریافت و تا ۱۲ مرداد به اداره 
کل امور پیمانها و رسیدگی فنی شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل  نقل کشور 
تحویل دهند تا جلسه مناقصه در روز بعد 
یعنی ۱3 مرداد برگزار شود. پروژه راه آهن 
تا قبل مجوز انتشار مناقصه برای خراسان 
جنوبی و درج آن درجراید استانهای سیستان 
و بلوچستان و خراسان رضوی اجرا می شد 
و حال در استان ما نیز وارد فاز اجرا شد و به  
زودی شاهد آغاز عملیات فیزیکی ساخت 
خط ریلی نیز خواهیم بود چراکه وزارت راه 
پروژه در خراسان  این  ادامه  و شهرسازی 
را  همجوار  استان های  دیگر  و  جنوبی 
به روش فاینانس تأمین مالی )از منابع داخلی 
یا خارجی( در برنامه دارد و حتی مقرر شده 
از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای احداث 

این خط ریلی استفاده شود.
حاال آن روزهای پر تنش و تقال به ایستگاه 
انتشار  از  بعد  اند.  تحقق وعده ها رسیده 
خبر به مناقصه رفتن پروژه راه آهن بود 
که استاندار در نخستین همایش” خراسان 
جنوبی در مسیر توسعه”، از نهایی شدن 
وعده ها خبر داد و گفت:”در مناقصه ای که 
از طریق شرکت ساخت و توسعه زیربنا های 
“ویسا”برای  شرکت  شده  برگزار  کشور 
بیرجند  آهن  راه  پروژه  اول  قطعه  انجام 
آهن  راه  اجرایی  عملیات  گشت.  انتخاب 
قطعه 3۲ کیلومتری مسیر بیرجند قاین به 
زودی آغاز می شود. اتصال به خط آهن 
سراسری از آرزوهای قدیمی مردم خراسان 
جنوبی و پایان مناقصه به  منزله ورود پروژه 

راه آهن استان به فاز اجراست”.
حاال بعد از گذشت چهل و پنج روز از وعده 
معتمدیان و تمام شدن مهلت سه ماه که 
وزیر تعیین کرده بود، در میانی ترین روز 
مهرماه، با حضور نماینده معین دولت در 
ستاد اقتصاد مقاومتی استان- وزیر ورزش 
و جوانان-پروژه راه آهن استان، جانی دوباره 
گرفت و به این ترتیب با به ثمر رسیدن 
وعده های مدیران ارشد کشور در نتیجه 
پیگیری های تیم مدیریتی و البته دغدغه 
مند استان و البته نگاه ویژه دولت به این 
منطقه، پروژه راه آهن خراسان جنوبی با 
هدف احداث بخشی از کریدور ریلی شرق 
کشور و گسترش شبکه سراسری راه آهن 
به مناطق محروم، اشتغالزایی و کمک به 
توسعه و رونق اقتصادی و اجتماعی استان 
خراسان جنوبی، تسریع در روند ایجاد بازار 
مهم  معادن  و  صنایع  برخورداری  و  کار 
منطقه از حمل و نقل ریلی، کاهش سوانح 
محیط  های  آلودگی  و  سوخت  رانندگی، 

زیست،  یک گام بلند به اجرا نزدیکتر شد.
بار  این  البته  و  باز هم منتظریم،  و همه 
زودی  به  است  قرار  که  این  از  مطمئن 
صدای سوت قطار ، دشت های استان را 

پر کند.... به امید آن روز! 

ری
 اکب

س:
عک

قطار وعده ها به ایستگاه اجرا رسید

وعده ای که محقق شد؛ از آمدن قطار تا بازگشت مردم



موفقیت و انرژی

 قضاوت دیگران

برای عوض کردن گفتگو چه کنیم؟

گاهی با وجود به کار گرفتن تمام روش های غیر 
مستقیم براي عوض کردن موضوع گفتگو که 
عالقه ای به آن ندارید، طرف مقابل دست بردار 
نیست و موضوع را رها نمی کند. در این زمان 
شما باید کمی مستقیم تر عمل کنید و اجازه دهید 
وی بداند که شما ترجیح می دهید در مورد مسأله 

دیگری صحبت کنید .
این  چند نمونه: من معذرت می خواهم، ولی 
مسئله، خاطرات بدی را در ذهن من یادآوری مي 
کند و من ترجیح می دهم در مورد چیز دیگری 
صحبت کنیم. من چیزی در این باره نمی دانم.
می شود لطفا در خصوص موضوعی که هر دو از 

آن خوش مان بیاید حرف بزنیم؟
 بگذریم؛ من از لباس شما خیلي خوشم آمده، 
هماهنگی قشنگی با رنگ چشم های تان دارد.

از قضاوت دیگران می ترسید 

خیلی از ما با این باور بزرگ شده ایم که اگر در 
زندگی به هر موفقیتی برسیم، دیگران حمایت مان 
خواهند کرد و از موفقیت مان خشنود خواهند شد. 
اما واقعیت می تواند چیز دیگری باشد. در زندگی 
واقعی، آدم های زیادی هستند که ممکن است از 
موفقیت های اطرافیان شان دلگیر شوند. این قبیل 

آدم ها به پیشرفت دیگران حسادت می کنند.
آنها برای شان اهمیتی ندارد که به چه دستاوردی 
رسیده ایم و حتی اگر کاری که انجام داده ایم به 
نفع بشریت باشد، باز هم قضاوت مان خواهند 
کرد. چنان چه بیش از حد به نظرات اطرافیان تان 
اعتنا کنید، بعد از مدتی به آدمی تبدیل می شوید 
که دیگران برایش تصمیم می گیرند و از خودش 
هیچ اراده ای ندارد. بگذارید دیگران هر چه دل شان 
خواست درباره تصمیمات تان بگویند. به خودتان 
بقبوالنید که نمی توانید جلوی افکار مردم را بگیرید، 
نهایت  بکنید، در  آنها هر کاری هم که  چون 
آن طور که خودشان دوست دارند قضاوت تان 
خواهند کرد. به تدریج در ادامه مسیر یاد خواهید 
بیش  دیگران  نابجای  قضاوت های  که  گرفت 
از آن که به شخص شما مربوط باشد، در واقع 
آینه تمام نمای چیزی است که خودشان هستند. 
به ده سال پیش فکر کنید که جوان تر بودید. آن 
وقت ها زندگی آسان تر نبود؟ واقعیت این است که 
آن روزها وظایف کمتری برای انجام دادن داشتید 
و به همین دلیل زندگی برای تان آسان تر سپری 
به  امروز مدام  واقعیت های  از ترس  می شد.اگر 

گذشته بچسبید، از پیشرفت باز خواهید ماند.

برای برطرف کردن 
خشکی دهان چه کنیم؟

 از نوشیدنی های کافئین دار خودداری کنید، زیرا 
کافئین باعث از بین رفتن مایعات می شود. قهوه 
و چای می توانند مشکل خشکی دهان را بدتر 

کنند.غذای ترش غدد بزاقی را تحریک می کند. 
برای مثال ، فشردن نصف لیمو در یک لیوان 
آب ، یک راه حل مناسب است. اما مراقب این 
کار باشید زیرا اسید موجود در لیمو می تواند به 
 مینای دندان شما آسیب برساند. دخانیات نیز 

 می تواند تولید بزاق را کاهش دهد.

درمان شکستگی 
استخوان پاشنه

شکستگی استخوان پاشنه و یا شکاف در آن 
گاهی  و  باشد  از صدمات  ناشی  است  ممکن 
اوقات برای مدت طوالنی تشخیص داده نمی 

شود. برای برخی از شکستگی ها، درمان غیر 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  است   جراحی ممکن 
به عنوان مثال، بی حرکت کردن پا با آتل کردن 
به طوری که استخوان شکسته حرکت نمی 
 کند. استراحت، یخ، فشرده سازی و  باال بردن 

می تواند کمک کند.

درمان کبد چرب 
با  خاکشیر 

خاکشیر یکی از بهترین گیاهان دارویی برای 
درمان و پاکسازی کبد چرب است. 

برای  را  خاکشیر  مصرف  سنتی  طب 

پاکسازی کبد توصیه می  کند، هر روز صبح 
2 قاشق غذاخوری خاکشیر را در 2 لیوان آب 
نیم ساعت  تا  و  کنید  میل  ناشتا  بجوشانید، 
چرب  کبد  با  روش  این  با  نخورید.  چیزی 

مبارزه کنید.

اسانس های ضروری
 برای از بین بردن سردرد

چند قطره روغن اسانس را به یک دستمال اضافه 
کنید و عطر آن را استنشاق کنید، یا مقداری از 

روغن را به شقیقه یا پیشانی خود بمالید.! 

کنند،  ایجاد  سوختگی  توانند  می  ها  اسانس 
خود  پوست  به  را  آنها  اینکه  از  قبل  بنابراین 
بمالید، باید با برخی روغن های دیگر )مثل روغن 
نارگیل( رقیق شوند.  برای این کار انواعی از 
روغن های ضروری چون  اسطوخودوس، نعناع 

و رزماری استفاده می شود.

برای کاهش وزن 
چای گیاهی بنوشید

انواع خاصی از چای می تواند به شما در کاهش 
وزن کمک کند. چای دارچین با التهاب مبارزه 

می کند و از نفخ صبح جلوگیری می کند.
 

چای نعناع باعث کاهش اشتها می شود و چای 
بابونه هضم را بهبود می بخشد. 

ورزش  همراه  سبزبه  چای  منظم  نوشیدن 
رساند.  می  حداکثر  به  را  وزن  کاهش  منظم 
منظم  ورزش  همراه  سبز  چای  نوشیدن 
رساند. می  حداکثر  به  را  وزن   کاهش 

اگر به زنبورها حساسیت نداشته باشید یا عالئم واکنشی شدید آلرژی نداشته باشید ، می توانید زنبور گزیدگی را 
در خانه درمان کنید.اگر زنبور عسل شما را نیش زد، بالفاصله نیش زنبور را با لبه ناخن انگشت جدا کنید. این 
به مهار مقدار سموم آزاد شده در پوست شما کمک می کند. محل نیش را با آب و صابون بشویید. گذاشتن یخ 
روی محل نیش موثرترین روش برای کاهش جذب زهر است. همچنین می تواند به کاهش تورم کمک کند. 
عسل ممکن است در بهبود زخم ، درد و خارش کمک کند. برای درمان نیش زنبور ، مقدار کمی عسل را به 
ناحیه آسیب دیده بمالید. با یک باند شل ببندید و تا یک ساعت بمانید.خمیر ساخته شده از جوش شیرین و آب 
می تواند به خنثی کردن زهر زنبور عسل کمک کند تا درد ، خارش و تورم را کاهش دهد. یک الیه ضخیم از 

خمیر جوش شیرین را در قسمت آسیب دیده بمالید. 

روز جهانی غذا در 24 مهر 98 با شعار )اصالح الگوی تغذیه  برای حفظ و ارتقای سالمت( برگزار می شود.غذا 
مهمترین نیاز اولیه جوامع انسانی و تضمین امنیت غذایی از ضروری ترین اصول محافظت از سالمت جامعه 
است. تهیه غذای ایمن و با کیفیت مناسب ، حق همه مصرف کنندگان است و عملکرد دولت ها باید به طور 
مداوم پاسخگوی مصرف کننده بوده و اطمینان خاطر را برای او ایجاد کند. کاهش مصرف قند، نمک و چربي، 
نشانگرهاي رنگي تغذیه اي، مبارزه با قاچاق کاال، ترویج و معرفي نشان ایمني و سالمت براي واحدهاي تولیدي، 
برچسب اصالت کاال و سیستم رهگیری و ردیابی، استفاده از محصوالت غذایی ویژه و فراسودمند و اطالع رسانی 
و ارتقای آگاهی مصرف کننده در حوزه سالمت غذا، راهکار اساسي اصالح الگوي تغذیه براي حفظ و ارتقای 
سالمت است. مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

روز جهانی غذا با  محور ملیدرمان های خانگی نیش زنبور

استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری 
است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. 
استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، 
فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات 
و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، 
افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، 
صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سالمت و ایمنی 
عمومی به کار رود. بسیاری چنین می پندارند که استاندارد 
فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر 
درستی است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی 

مصرف کنندگان توجه دارد، ولی استواری نظام صنعت و 
فن آوری نیز از اهداف استاندارد به شمار می آید. می توان 
گفت سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان 

بیش از مصرف کنندگان است.
با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، نقشه ها و طرح های 
مربوط به تولید محصوالت بر اساس نظام دقیق بازیابی 
سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود؛ همکاری میان 
واحدهای گوناگون هر سازمان یا کارخانه برای پیشبرد 
فرآیند تولید میسر می گردد؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی 
تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید کاالی کیفیت دار و 

بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب 
می شود. به این ترتیب، استاندارد، شالوده استواری را برای 

پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد. 
نخستین گام، وضع قوانین مناسب است که اوالً نظام تولید، 
توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع خسارت های 
مادی و معنوی به دلیل رعایت نکردن حقوق مصرف کننده، 
جلوگیری کند. ثانیا در صورت رخ دادن خسارت، مرجعی 
وجود داشته باشد که با آسان ترین و سریع ترین روش، 
بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرف کننده و مجازات 

مؤثر اقدام کرد.

14 اکتبر؛ )۲۲ مهر( روز جهانی استاندارد

آیه روز

ای گروه جنیان و انسیان اگر می  توانید از کرانه  های آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید پس رخنه 
کنید ]ولی[ جز با ]به دست آوردن[ تسلطی رخنه نمی  کنید )سوره الرحمن/ آیه ۳۳(

سخن روز

ما چقدر دیر متوجه می شویم که زندگی و حیات یعنی همان دقایق و ساعاتی که با کمال شتابردگی، 
انتظار گذشت آن را داشته ایم. )دیل کارنگی(
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دیني  کتاب  سرازیري-  گلیم- 
یهودیان ۳- دوستان- پاره سنگ 
سطل   -4 نازك  مقواي  ترازو- 
جغد-  باران-  عامل  آبکشی- 
برتریها-   - خوب  سهولت ۵-  
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پادشاه   -۱۱ بخاري  پدربزرگ 
کبود-  به  مایل  سرخ  ساساني- 
رسانایي  سنجش  عملي  واحد 
برق ۱2- مهم تر- وسیله بازي و 
ورزش- چیز- درخت انگور ۱۳-  
صورتگر- بیماري سگي- پوششي 
براي دارو ۱4- رهبر خونخوار قوم 
فیلسوف،  وبا ۱۵-  رعد-  هون- 
معاصر  متفکر  و  تاریخدان 
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تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

شرکت تاپیس )شعبه بیرجند( 
استخدام بازاریاب حضوری با سابقه مرتبط 

حقوق ثابت، بیمه از روز اول استخدام، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب 
و ذهاب + پورسانت عالی

عالقه مندان جهت مصاحبه با شماره  5196  307  0915 
هماهنگ نمایند و یا حضوری به آدرس دفتر شرکت تاپیس

 شعبه بیرجند نبش پاسداران 5 مراجعه نمایند. 

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

سند و برگ سبز خودروی وانت بار به شماره پالک 
ایران 52   787 ج 14 به نام نجف علی رادمهر 
به شماره ملی 5239850666 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

۰111  561  ۰915  - رحیمی

به یک نفر کمک آشپز جهت همکاری در 
تاالر و رستوران کریم ) خیابان ارتش( 

نیازمندیم.     09305100280

استخدام نیروی ساده آقا و خانم  و پیک 
موتوری در رستوران

)از ساعت 12 ظهر تا 5 عصر تماس بگیرید(
32342315 -09157202302

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: ۰9156633۲3۰ 

 علـی برگـی
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خبر ویژه معافیت ورزشکاران خراسان جنوبی از پرداخت ورودی رقابت های قهرمانی

مهر- عزیزی، مدیرکل ورزش و جوانان روز گذشته در مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت هندبال گفت: با دستور وزیر ورزش و جوانان تیم های ورزشی  استان از پرداخت ورودی رقابت های قهرمانی 
کشور معاف شدند. پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشور هم با اشاره به اینکه امتیاز حضور در لیگ برتر به تیم زغال سنگ طبس داده شد،  اظهار کرد: استان شما یک تیم در لیگ برتر دارد و قرار شد 

حرفه ای و باشگاهی در ورزش حضور داشته باشد. در این نشست مجتبی شریعتی فر برای  چهار سال به عنوان رئیس هیئت هندبال استان انتخاب شد.

برزجی - استاندار گفت: از مهمترین وظایف 
دستگاه های متولی امور جوانان، ایجاد نشاط، 
امید و شادابی در جامعه است. محمدصادق 
یکمین  و  سی  در  گذشته  روز  معتمدیان 
نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان 
با اشاره به تالش دشمنان در داخل و خارج 
برای پمپاژ ناامیدی در جامعه افزود: مهمترین 
جوانان،  امور  متولی  دستگاه های  وظایف 
ایجاد نشاط، امید و شادابی در جامعه است 
و به طور حتم همه دستگاه ها موظف هستند 
برنامه های خود را شفاف اطالع رسانی کنند و 
دستگاه های مسئول باید پاسخگوی مطالبات 

جوانان در بخش های مختلف باشند. 
ازدواج  مشکل  مسکن،  تامین  افزود:  وی 
جوانان، پدیده ها و ناهنجاری های اجتماعی که 
در کشور و استان مثل اعتیاد وجود دارد و ده ها 
آسیب اجتماعی باید در دستور کار این ستاد 
قرار گیرد.  استاندار گفت: مساجد ضمن تبیین 
بیانیه گام دوم انقالب برنامه های عملیاتی 
برای منویات رهبری داشته باشند. معتمدیان 
از  جوانان  راهبردی  سند  تدوین  کرد:  بیان 

شود. عملیاتی  مرحله  وارد  و  خارج  مکاتبه 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
جوانان  حوزه  در  اقدام  اولین  گفت:  هم 
اتفاق  ایجاد  جلسات  مثبت  خروجی  برای 
فکر باید باشد که خروجی آن برنامه مدون 
و  جوان  نیاز  نوع  با  متناسب  مشخص،  و 
خواهد  جوانان  توان  و  ظرفیت  از  برگرفته 
بود. خوش خبر افزود: شکل گیری اتاق فکر 
در حوزه جوانان باعث می شود که خروجی 
آن طرح های علمی و کاربردی باشد. وی 

پیشنهاد داد که جلسات جداگانه با جوانان 
در حوزه های تخصصی برگزار شود. خوش 
متعددی  مزیت های  امروز  داد:  ادامه  خبر 
به  اگر  که  دارد  وجود  جنوبی  خراسان  در 
توانمندی ها و ظرفیت های حوزه جوانان گره 
بخورد تاثیر آن در همه الیه های اجتماعی 
این  کرد:  بیان  وی  شد.  خواهد  مشاهده 
مهم موجب تقویت امید و نشاط در جامعه 
و اعتماد مردم به نظام اسالمی نیز می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در 

این جلسه گفت: آمادگی داریم تدوین سند 
جوانان را در دستور کار قرار دهیم. مجید 
پورعیسی اظهار کرد: تاکنون ۱۵ جلسه با 
برگزار  استارتاپ ها  و  دهی  شتاب  موضوع 
شده که طرح های سازمان های مردم نهاد 
حوزه ورزش و جوانان نیز می توانند در این 
جلسات ارایه شود. وی با تاکید بر بومی شدن 
طرح ها افزود: حمایت های مادی و معنوی 
محیط  حوزه  در  خصوص  به  سمن ها  از 
زیست و منابع طبیعی در دستور کار است.  

شهردار بیرجند هم گفت: در همین شرایط 
سخت مالی ۱۵ میلیارد تومان مناقصه برای 
فرهنگسرای شهر بیرجند برگزار شده است. 
فرهنگسرا  این  افزود:  جاوید  محمدعلی 
و  می رسد  بهره برداری  به  امسال  پایان  تا 
بوستان ها  قالب  در  متعددی  پروژه های 
اینکه  بیان  با  است. وی  اجرا  حال  در  نیز 
دستور  در  و سالمت  نشاط  حوزه  اقدامات 
کار شهرداری است گفت: برخی پروژه ها در 
دست اقدام و برخی نیز به بهره برداری رسیده 
است که در زمینه اوقات فراغت جوانان و 

ورزش یک زیرساخت محسوب می شود. 
هم  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  رئیس 
گفت: همچنین انتظار می رود دغدغه ها و 
مطالبات جوانان در قالب سازمان های مردم 
اتاق فکر  یا مجمع جوانان و  نهاد )سمن( 
دسته بندی شود و در اختیار دبیرخانه قرار 
گیرد تا دستور کار ستاد باشد.وی تاکید کرد: 
مهمترین وظیفه این ستاد پیگیری مسائل و 
مشکالت جوانان است که جوانان در این 
زمینه بهترین کمک را می توانند داشته باشند.

نشاط، امید، شادابی، وظیفه سازمانی
یما

و س
دا 

 ص
س :

عک

رئیس بازرسی نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران بابیان اینکه امروز امنیت در 
بهترین وضع قرار دارد، گفت: نیروی زمینی 
وحفظ  مرزها  از  دفاع  برای  قدرت  تمام  با 
تمامیت ارضی آماده است. به گزارش مهر، 
امیر “کریم چشک” صبح یکشنبه در دیدار 
با نماینده ولی فقیه در استان گفت: ارتش 

شهید  هزار   ۵۰ ایران  اسالمی  جمهوری 
به  اشاره  با  است.وی  کرده  انقالب  تقدیم 
اهداف سفر خود به خراسان جنوبی بیان کرد: 
بازدید از مرز و دیدار با سربازان امینت ساز از 
مهم ترین اهداف این سفر است. نماینده ولی 
فقیه  هم در این دیدار گفت: علی رغم توطئه 
های استکبار برای براندازی انقالب، دشمن 

امروز در سطح بین الملل شکست خورده 
است. آیت ا... عبادی بیان کرد: وفا، صفا و 
پرکاری و تداوم هر روز بهتر از گذشته در بین 
نیروهای زمینی به خوبی دیده می شود. وی 
خطاب به اعضای حاضر در جلسه اظهار 
خواهانه  عدالت  سیستم  ارتش  شما  کرد: 
هستید و دست و بازوی شما را باید بوسید.

امنیت کشور در بهترین وضع است
می

مقا
س : 

عک

اخبار کوتاه

*معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: 
۱۹۷ تخته فرش مددجویان کمیته امداد استان 
در ۶ ماه نخست امسال به متراژ ۹۳۰ مترمربع 
تولید و با قیمت ۶۶۶ میلیون تومان فروخته شد.

*۳۹ بانوی رزمی کار استان در سبک شوتوکان 
در بخش کمیته ۱۶ مدال طال، ۱۱ مدال نقره و 

۹ مدال برنز را از آن خود کردند.
سامانه  در  کشور  داروخانه  و 8۰۰  هزار   ۷*
الکترونیکی داروخانه فعالیت می کنند تا داروها 

با سرعت بیشتری به دست بیماران برسد.
*مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: امسال پنج 
موکب در بقاع متبرکه این استان برای پذیرایی 
آماده  و  برپا شده  اربعین  پاکستانی  زائران  از 

خدمت رسانی است.

خیران خراسان جنوبی ۲.۲ میلیارد 
تومان به حوزه سالمت کمک کردند

سالمت  خیران  مجمع  مدیرعامل  تسنیم- 
با اشاره به کمک ۲ میلیارد تومانی خیران به 
حوزه سالمت در استان گفت: خوشبختانه با 
توجه خیران به این امر نسبت به سال گذشته 
۷۰ درصد افزایش یافته است. حسینی بیان 
کرد: کمک خیران در زمینه احداث طرح های 
مورد  تجهیزات  خرید  درمانی،  و  بهداشتی 
نیاز بیمارستان ها و کمک به بیماران نیازمند 
سرطانی هزینه می شود. وی از بهره برداری 
مرکز جامع خدمات سالمت در مهرشهر و 
احداث بیش از ۲۵ پروژه خیرساز با همکاری 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد.

توزیع بیش از 6 هزار تن
 انواع کاالی اساسی در استان

صداوسیما- ۶ هزار و ۴۷۰ تن انواع کاالهای 
اساسی و تنظیم بازار در خراسان جنوبی توزیع 
شد. رئیس سازمان صمت استان در کمیسیون 
تنظیم بازار استان گفت: از آغاز امسال تاکنون 
هزار و 8۲ تن برنج، ۵ هزار و ۳۱ تن شکر، ۲۱8 
تن گوشت گوساله منجمد و ۱۳۹ تن گوشت 

مرغ منجمد در استان توزیع شده است.
سرعت عمل کارشناسان پلیس فتا 
کالهبردار اینترنتي را ناکام کرد

صدا وسیما- رئیس پلیس فتا گفت: با مراجعه 
یکی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر برداشت 
غیرمجاز اینترنتی به مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال از 
حساب بانکی، کارشناسان پلیس فتا بررسی 
دادند.  قرار  خود  کار  دستور  در  را  موضوع 
سرهنگ محمد پور افزود: مجرم با در اختیار 
داشتن اطالعات بانکی فرد قربانی اقدام به خرید 
تجهیزات رایانه ای به مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال 
از یکی از فروشگاه های اینترنتی کرد که  با 
سرعت عمل پلیس فتا، مالک فروشگاه مذکور 
شناسایی و قبل از ارسال تجهیزات  نسبت به 
عدم ارسال و همچنین عودت مبلغ برداشتی از 

حساب فروشگاه به مالباخته اقدام شد.

پاتوق مواد مخدر در بیرجند 
جمع آوری شد

مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  برزجی-رئیس 
استان خراسان جنوبی از اجرای طرح پاکسازی 
داد.  خبر  بیرجند  شهرستان  در  آلوده  نقاط 
سرهنگ حسین محمدی گفت: در راستای 
ارتقای طرح های امنیت اجتماعی و با توجه 
به درخواست های مردمی مبنی بر جمع آوری 
پاتوق های مصرف مواد مخدر، طرح پاکسازی 
در نقاط آلوده شهرستان بیرجند به مرحله اجرا 
درآمد.وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر مرکز استان پاتوق خرده فروش مواد 
مخدر را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام 
قضایی، نسبت به بازرسی از این محل اقدام 
با  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  کردند.رئیس 
مواد  مقادیری  بازرسی  این  در  اینکه  بیان 
مخدر صنعتی کشف شد، تصریح کرد: در 
این رابطه ۱۱ نفر معتاد و خرده فروش که در 
حال استعمال مواد مخدر بودند، دستگیر و با 
تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. 
وی با اشاره به اینکه طرح های پاکسازی با 
ادامه خواهد داشت، به  از پیش  قوت بیش 
شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده 
مجرمانه  فعالیت های  و  اقدامات  هرگونه 
بالفاصله مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به 

مرکز فوریت های پلیسی اطالع دهند.

آمادگی استان  برای  میزبانی 
مسابقات منطقه ای و بین المللی 

استاندار گفت: آمادگی داریم در استان خراسان 
جنوبی، میزبان برگزاری مسابقات منطقه ای و 
بین المللی باشیم. معتمدیان صبح دیروز در دیدار 
با رئیس فدراسیون هندبال کشور اظهار کرد: 
هندبال از پرافتخارترین ورزش های خراسان 
جنوبی است که در رده های گوناگون جوانان و 
بزرگساالن، رتبه های خوبی از جمله قهرمانی 
در کشور کسب کرده است. رئیس فدراسیون 
هندبال کشور نیز در دیدار گفت: هندبال جزء 
رشته های اول خراسان جنوبی است و از این 
بازیکنان ملی پوش خوبی داریم. وی  استان 
بیان کرد: طبس و فردوس  ظرفیت خوبی 
در هندبال دارند و باید از ظرفیت این ورزش، 
برای معرفی استان خراسان جنوبی استفاده کرد.

از  بیرجند  راهداری  اداره  غالمی-رئیس 
هزینه ۶۵۰ میلیونی برای روکش آسفالت 
احمد  داد.  خبر  بیرجند  روستایی  راه های 
محورهای  از  بازدید  حاشیه  در  رضایی  
روکش  اجرای  آغاز  از  “شاخنات”  بخش 

در  گفت:  و  داد  خبر  گازار-واشان  محور 
نگهداری  و  ایمنی  ارتقاء  افزایش  راستای 
محورهای مواصالتی شهرستان بیرجند و 
آسفالت  جاده ای،  کاربران  حال  رفاه  برای 
روکش  کیلومتر  مذکور  به طول ۴  محور 

حد  روکش  این  اظهارکرد:  می شود.وی 
فاصل روستای گازار تاساقدر را در بر خواهد 
گرفت و با اجرای آن این محدوده از محور 
راهداری  اداره  می گردد.رئیس  بهسازی 
بیرجند گفت: این پروژه پیمانی و امانی و با 

اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیون تومان از محل 
اعتبارات  استانی هزینه خواهد شد.

رانندگان  رفاه  اهمیت  به  اشاره  با  رضائی 
محورهای  روکش  کرد:  عنوان  جاده ای 
روستایی با اولویت خرابی محورها و بر اساس 

اعتبارات ابالغی انجام می گیرد. وی یادآورشد: 
ریزش برداری، ارتقاء ایمنی دو نقطه مستعد 
حادثه، ترمیم آب بردگی های محور از جمله 
ماه های  طی  که  است  اقداماتی  مهمترین 

جاری در این محور  انجام شده است.

هزینه ۶۵۰ میلیونی برای روکش آسفالت راه های روستایی بیرجند

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی    3647  363  091۵

آگهی تغییرات شرکت پخش متحد جنوب بار ثاوا )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 4068 و شناسه ملی 10360055051 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای سهیل وحدتی به شماره ملی 0681685174 
با واریز مبلغ 841050000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 2940750000ریال افزایش داد .آقای جالل اربابی نژاد به 
شماره ملی 0943267196 با واریز مبلغ 838950000 ریال به صندوق سهم الشرکه خود را به مبلغ 2937750000 ریال افزایش داد. آقای 
عباسعلی غفاریان خیاطی به شماره ملی 0941824527 با واریز مبلغ 1260000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای 
رضا رضائی به شماره ملی 0930794834 با واریز مبلغ 420000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.آقای حسن رضا 
طالبی به شماره ملی 0651008761 با واریز مبلغ 420000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم صدیقه حسینی به 
شماره ملی 5239902194 با واریز مبلغ 420000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
4200000000 ریال به مبلغ 8400000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. شرکای فعلی و میزان سهم الشرکه 
هر یک به شرح ذیل می باشد: آقای سهیل وحدتی به شماره ملی 0681685174 دارنده 2940750000 ریال سهم الشرکه، آقای جالل اربابی 
نژاد به شماره ملی 0943267196 دارنده 2937750000 ریال سهم الشرکه، آقای عباسعلی غفاریان خیاطی به شماره ملی 0941824527 
دارنده 1260000000 ریال سهم الشرکه، آقای رضا رضائی به شماره ملی 0930794834 دارنده 420000000 ریال سهم الشرکه، آقای حسن 
رضا طالبی به شماره ملی 0651008761 دارنده 420000000 ریال سهم الشرکه، خانم صدیقه حسینی به شماره ملی 5239902194 دارنده 

420000000 ریال سهم الشرکه، آقای محمدرضا مردانی به شماره ملی 0702472948 دارنده 1500000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )625021(

آگهی تغییرات شرکت روان پخش کندوان خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 5441 و شناسه ملی 14006251171 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1398/01/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای حامد کریم پور فرد به شماره ملی 0945139748 و آقای 
محمد کریم پور فرد به شماره ملی 0923249729 و آقای عباس کریم پور به شماره ملی 0943515807 و آقای غالمحسین کریم پور فرد 
به شماره ملی 0651665450 و آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی 0651206006 و خانم معصومه کریمیان عظیمی صراف به شماره ملی 
0932951260 و خانم سیده شیما شفائی چهچهه به شماره ملی 0946359423 و آقای حسن مقیمی به شماره ملی 5639311770 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای علیرضا شفیعی به شماره ملی 0652750095 به عنوان بازرس 

اصلی و آقای محسن شهریاری به شماره ملی 0640317286 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )625023(

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی ریحانه النبی شهرستان سرایان )سهامی خاص( به شماره ثبت 
224 و شناسه ملی 14000127189 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/06 و پیرو آگهی صادرشده صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/2/5 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/2/9 و به موجب نامه شماره 24532 مورخ 
1397/09/19 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی به شماره ثبت 81046 و شناسه ملی 10101257100 با نمایندگی آقای علی بیهقی به شماره ملی 0859551547 به 
سمت رئیس هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه چک ها ، اسناد و اوراق تعهد آور با امضای ثابت 
خانم طاهره یل )مدیرعامل( و آقای علی بیهقی نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
)رئیس هیئت مدیره ( و در غیاب رئیس هئیت مدیره با امضای خانم معصومه یعقوبی اول )نایب رئیس هئیت مدیره ( و مهر شرکت معتبر 

است و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سرایان )625425(

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
حسب محتویات پرونده های ذیل الذکر آقای محمد یوسفی فرزند حسنقلی در پنج پرونده به کالسه های 1 - در پرونده 

8909985619300120 )له حسن بنی اسدی( با توجه به محاسبه پیش قسط و اقساط معوق که مجموعاً تا پایان خرداد ماه سال 1398 
مبلغ 70/000/000 ریال معوق شده است 2 - در پرونده 8909985619300125 )له علی رضایی نصرآباد( با توجه به محاسبه پیش قسط 
و اقساط معوق که مجموعاً تا پایان خرداد ماه سال 1398 مبلغ 80/000/000 ریال معوق شده است 3 - در پرونده 8909985619300108 
)له محمدرضا عباسی( با توجه به محاسبه پیش قسط و اقساط معوق که مجموعاً تا پایان خرداد ماه سال 1398 مبلغ 103/000/000 ریال 
معوق شده است 4 - در پرونده 9609985619300139 )له عبدالعلی غالمی( با توجه به محاسبه پیش قسط و اقساط معوق که مجموعاً تا 
پایان خرداد ماه سال 1398 مبلغ 252/000/000 ریال معوق شده است 5 - در پرونده 9009985619300005 )له محمدمصطفی موذن( با 
توجه به محاسبه پیش قسط و اقساط معوق که مجموعاً تا پایان خرداد ماه سال 1398 مبلغ 180/000/000 ریال معوق شده است به پرداخت 
مقادیری وجه )پیش قسط و اقساط معوق( به شرح فوق، در حق نامبردگان محکوم است، در این راستا شخص ثالث آقای حسنقلی یوسفی 
طی دو مرحله مجموعا 14 ساعت آب )در هر مرحله 7 ساعت آب( واقع در خوسف مزرعه حسن آباد در قبال محکومیت محکوم علیه محمد 
 یوسفی به میزان پیش قسط و اقساط معوق تا پایان خرداد ماه 1398، تعرفه که از طریق کالنتری توقیف و قرار ارجاع به کارشناس صادر 
که پس از وصول نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ گردیده و با توجه به عدم اعتراض قطعیت یافته است، حسب نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری در امور کشاورزی و منابع طبیعی، محل چاه موتور در خوسف محله سرپرچ است با دبی آب دو و پانزده  لیتر در ثانیه با کیفیت قابل 
 شرب و زراعت برقی و دارای استخر ذخیره آب با موقعیت مکانی مناسب در محدوده شهر و جاده آسفالته مهدیه به خوسف با پروانه بهره برداری
9710081/161303 که به نام حسنقلی یوسفی تا تاریخ 1398/9/26تمدید شده است و بر مدار 5 / 12 شبانه روز فعال می باشد بر اساس 
بررسی های صورت گرفته با توجه به موقعیت خوب چاه و نزدیکی چاه به جاده آسفالته و شهر خوسف هر ساعت آب از چاه مذکور به مبلغ 
68/000/000 ریال تعیین و ارزیابی شده است از طریق مزایده در مورخ 1398/07/30 از ساعت از ساعت 9 الی9:30 صبح در دفتر اجرای 
احکام مدنی دادگستری خوسف به فروش گذاشته شده است قیمت پایه از بهای  ارزیابی شروع  و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند  
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید که پس از تایید مزایده  توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، انتقال مالکیت صورت خواهد گرفت در غیر این 
صورت مبلغ 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
 این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد و هزینه های

 نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
مهدی اسماعیلی - مدیر  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

   
  
  
  
  
  

امام حسن مجتبی علیه السالم فرمودند:
ؤاِل ُع بالَمعروِف و اإلعطاُء قَبَل السُّ أمّا الَكَرُم فالتَّبرُّ

بزرگواری، احسان کردن داوطلبانه است و َدِهش پیش از خواهش.
)بحار األنوار: ج44، ص8۹، ح2(

 

11:19
17 :20
22 :37
4 :15
5 :36

یارانه نقدی کسانی که اشتباه قطع 
شده، به صورت یکجا واریز می شود

مهر- سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴قانون 
بودجه، از شناسایی خانوارهای جدید مشمول 
قطع یارانه نقدی خبر داد و گفت: یارانه نقدی 
خانوارهایی که به اشتباه قطع شده بود، به 

صورت یکجا به حساب شان واریز می شود.

سهم ۱۵ درصدی کارت های شخصی 
در سوخت گیری خودروها

در حالی که سقف سوخت گیری با کارت 
هر  در  لیتر  به ۲۰  لیتر  از ۳۰  جایگاه داران 
نوبت سوخت گیری کاهش یافته اما به گفته 
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت، تغییری 
در استفاده از کارت سوخت شخصی و میزان 
و همچنان  نیامده  به وجود  بنزین  مصرف 
سهم کارت های سوخت شخصی در جریان 

سوخت گیری زیر ۱۵ درصد است.

موافقت 67 درصد مردم
 با حذف یارانه ثروتمندان

افکارسنجی  مرکز  نظرسنجی  نتایج 
دانشجویان ایران )ایسپا( نشان داد: 67 درصد 

مردم خواستار حذف یارانه ثروتمندان هستند.

ضرب االجل دولت برای رصد 
کاالهای اساسی تا منزل مردم

طبق ابالغیه روزهای اخیر تعدادی از نهادها 
و سازمان های دولتی مسئول در امر واردات 
و توزیع کاالهای اساسی، مقرر شد با ثبت و 
تجمیع سیستماتیک کلیه فاکتورهای فروش 
کاال صادر شده در مراحل مختلف فروش 
تا رسیدن به دست مردم، به گونه ای عمل 
شود که امکان رصد دقیق کاالهای اساسی 
در اسرع وقت و به قید فوریت فراهم باشد. 

وام ۳۰ میلیونی برای سربازان 
دارای گواهینامه مهارت  شغلی

 رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان 
اینکه امسال حدود ۲۰۰ هزار سرباز مهارت 
شغلی را در پادگان ها آموزش می بینند، گفت: 
اتمام خدمت  از  بانک ها پس  با هماهنگی 
سربازی به مشموالن تا سقف ۳۰ میلیون 

تومان وام داده خواهد شد.

رهبر انقالب: رفتار آمریکایی ها، 
عزت سپاه را بیشتر کرد

رهبر معظم انقالب در مراسم دانش آموختگی 
امام  پاسداری  تربیت  دانشگاه  دانشجویان 
حسین)ع(، عنوان کردند: آمریکایی ها با چهره 
خصمانه و عبوس خود به سپاه، عزت آن را 
افزون تر کردند، چرا که دشمنی دشمنان خدا، 

بندگان مؤمن را عزیزتر می کند.

سرنخ هایی از عامل حمله
 به نفتکش ایرانی در اختیار داریم 

با  گفتگو  در  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
را  خودمان  نگرانی  پاکستان،  وزیر  نخست 
نسبت به امنیت نفتکش ها به ویژه حادثه ای 
که روز جمعه برای نفتکش  ایرانی رخ داد  
بیان کردیم ، گفت: سرنخ هایی در این زمینه 
به دست آوردیم و تحقیقات خود را تا رسیدن 
به نتیجه نهایی و روشن شدن عوامل اصلی 

حمله به نفتکش ایرانی ادامه خواهیم داد.

 ترامپ از من خواست تسهیل کننده 
گفتگو بین ایران و آمریکا باشم

نباید  اینکه  بیان  با  پاکستان  وزیر  نخست 
هیچگونه درگیری بین ایران و عربستان ایجاد 
شود چرا که تبعات این موضوع نه تنها این دو 
کشور، بلکه کل کشورهای منطقه را تحت تأثیر 
قرار می دهد، اظهار کرد: ترامپ از من خواست 

تسهیل کننده گفتگو بین ایران و آمریکا باشم.

الجبیر منکر حمله عربستان
 به نفتکش ایرانی شد

الجبیر وزیر مشاور امور خارجه سعودی در پاسخ 
به این سؤال که آیا عربستان عامل حمله به 
نفتکش ایرانی بوده است، مدعی شد: »طبیعتا 

نه؛ از ما چنین رفتارهایی سر نمی زند.«

دشمن نمی خواهد سر به تن 
اصولگرا و اصالح طلب باشد

دشمن  اینکه  بیان  با  کنعانی مقدم  حسین 
نمی خواهد سر به تن اصولگرا و اصالح طلب 
باشد، گفت: فضای سیاسی کشور یک فضای 
باز است که حضور جریان های مختلف می تواند 
به توسعه و رشد سیاسی مردم منجر شود و هیچ 

منعی وجود ندارد.

اکثر مسئوالن ما ساده زیست هستند

سردار نقدی گفت: واقعاً تصوری که خودم 
االن دارم، این است که زندگی اکثر مسئوالن 
امروز ما در تراز زندگی ساده ای است که مردم 
دارند  اما معتقدم همان عده اندک اشرافی هم 

برای نظام اسالمی ناپسند است.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
بیش از ۱۰ فرآورده از عناب در مجتمع تحقیقات 
شده  تولید  پایلوت  صورت  به  دارویی  گیاهان 
است، گفت: تا پایان سال 99 پایلوت نیمه صنعتی 
 فرآوری عناب در این مجتمع راه اندازی می شود.
به  اشاره  با  الدین صادقی  آوا، جالل  گزارش  به 
تاسیس مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد 
دانشگاهی در استان، گفت: پروژه دهکده گیاهان 
به  زمینی  در  دانشگاهی  جهاد  توسط  دارویی 
مساحت ۱۴ هکتار در راستای حمایت از کشاورزان 

در حال اجراست.
وی افزود: بازتعریف زنجیره تولید ارزش، آموزش 
روستاییان، بازاریابی، تکمیل فرآیند تولید و افزایش 
سهم کشاورز از بازار فروش، هدایت پایان نامه های 
موضوع  با  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
محصوالت استراتژیک استان و اجرای طرح های 
تحقیقات  مجتمع  قالب  در  کاربردی  تحقیقاتی 
گیاهان دارویی از اهداف این دهکده است. رئیس 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: پروژه 
دهکده گیاهان دارویی از نظر ما یک پروژه ملی 
است که بسیاری از استان ها اجرای این طرح را از 

خراسان جنوبی الگوبرداری کرده اند.
صادقی با اشاره به اینکه این طرح برای حداقل ۱۰۰ 
نفر اشتغال زایی مستقیم و برای ۲۰۰ نفر اشتغال زایی 
غیرمستقیم خواهد داشت، یادآور شد: فعالیت های 
باال  برای  دارویی  گیاهان  تحقیقات   مجتمع 
 بردن سطح آگاهی کشاورزان و روستاییان در بهره گیری 

موثر و اقتصادی از گیاهان دارویی تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: در این مجتمع، طرح های تحقیقاتی 
مختلفی از جمله بسته بندی با رویکرد افزایش 
ماندگاری عناب، بهینه سازی کشت بافت عناب با 
هدف دستیابی به پروتکل تجاری، بررسی کارایی 
ترکیب دو ماده شیمیایی” اُمیک و شیلد” در مقایسه 
با روش های متداول در بهبود عملکرد زعفران و 
معرفی جامع پتانسیل های کاربردی گیاهان دارویی 

صورت گرفته است.
بیان  با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  رئیس 
اینکه بیش از ۱۰ فرآورده از عناب در این مجتمع 
تحقیقاتی به صورت پایلوت تولید شده است، تصریح 
کرد: اکنون آبنبات فراسودمند زرشک با خاصیت 
چیپس  سازی،  خون  به  کمک  و  خون  تصفیه 
فراسودمند عناب، کلوچه فراسودمند عناب و مربای 

فراسودمند با شاخص گالیسمی پایین از عناب 
در مراحل ثبت اختراع قرار دارند، همچنین برای 
 شکالت عناب گواهی ثبت اختراع صادر شده است.

چاپ کتاب های مرتبط با محصوالت
 راهبردی و دارویی استان

جالل الدین صادقی با اشاره به چاپ کتاب های 
“راهنمای  فرآوری”،  تا  کاشت  از  “عناب، 
کاربردی گیاهان دارویی”، “فرهنگ جامع مواد 
با کاربرد دارویی” و “آپوکاروتنوئیدهای  غذایی 
زعفران” افزود: حضور در ده ها کنفرانس ملی 
علمی  مقاالت  و همچنین چاپ  المللی  بین  و 
دیگر  از  علمی  معتبر  مجالت  در  پژوهشی   -

فعالیت های علمی این مجموعه است.
اینکه جذب  به  اشاره  با  دانشگاهی  رئیس جهاد 
پرسنل تخصصی با رشته های گیاهان دارویی و 

صنایع و تشکیل گروه پژوهشی از جمله اقداماتی 
این حوزه  در  را  دانشگاهی  توفیق جهاد  بود که 
روحیه جهادی حین  داشتن  یادآور شد:  زد،  رقم 
بهره مندی از تخصص الزم از ویژگی های منحصر 

به فرد کارکنان این مجموعه است.
صادقی گفت: تاکنون برای اجرای پروژه  نزدیک 
مرکزی  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد   ۴

جهاددانشگاهی هزینه شده است.
افزود: سعی کرده ایم توجه جامعه در سطح  وی 
استان و ملی را به محصول استراتژیک عناب جلب 
کنیم اما برای ادامه راه به حمایت بیش از پیش 

مسئوالن استانی نیازمندیم.
بانک اطالعاتی کشاورزان فعال 

در حوزه گیاهان دارویی
وی با بیان اینکه بانک اطالعاتی بیش از ۲۵۰ 
کشاورز را که در حوزه گیاهان دارویی فعال هستند، 
بهره برداری  توسعه  طرح  افزود:  کرده ایم،  تهیه 
تجاری از گیاهان دارویی تدوین شد و اقدامات الزم 
برای تحقق اهداف در قالب تاسیس مرکز خدمات 
تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک با محوریت 
عناب، زرشک و زعفران برنامه ریزی شد. رئیس 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
الزم است پایگاه هایی برای محصوالت استراتژیک 
 استان داشته باشیم، تصریح کرد: خراسان جنوبی نیاز 
 دارد که پژوهشکده ای برای عناب در بیرجند، پژوهشکده 
زرشک در قاین و پژوهشکده انار در فردوس داشته 

باشد که برای تحقق این امر تالش می کنیم.

راه اندازی پایلوت نیمه صنعتی فرآوری عناب
 در دهکده گیاهان دارویی

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی خبر داد: 

 ایزوگام خسروی
۰۹۱۵۳6۲۳۳۱7 - ۰۹۱۵7۲۰۰۵7۰ مدیریت: حامد خسروی
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